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Sükösd az interneten 

Lógó András 1955-ben született Sükösdön 
Érettségi: 1974-ben III. Béla Gimnázium Baja 
Diploma: 1978-ban villamos-üzemmérnök (Kandó 
Kálmán Műszaki Főiskola Budapest)  
1998-ban igazgatásszervező (Államigazgatási Fő-
iskola Budapest) 
1978-tól hírközlési előadó a Bajai Vízügyi Igazga-
tóságnál 
1980-tól műszaki vezető a Hosszúhegyi Állami 
Gazdaságnál 
1981-től műszerfejlesztő VIDEOTON Sárbogárdi 
Gyáregységében 
1984-től számítógép programozó Hosszúhegyi 
Mezőgazdasági Kombinátban 
1990-től számítógép üzemeltető TURBÓ 
Villamosgép Javító kft-ben 
1990. október 15-től Sükösd Nagyközség polgár-
mestere 

2004-től Bajai Többcélú Kistérségi Társulás elnökhelyettese 
2006-tól Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviselője 
2006-tól Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság társelnöke 
2007-től Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Társulás elnöke 
Párt: 1990-2003 MDF tag 
      2003-tól Fidesz tag 
Hobbi: méhészkedés, halászat 
Nős, felesége óvónő, két felnőtt gyermeke van. 

2010. őszén az önkormányzati választások lázában ég az ország. Lógó András Polgár-
mester Úr gondolataiban azonban mégsem a kampány van a középpontban. 
Mint azt a nyár elején megtudhattuk, nem indul az idei választásokon. 
Vezetésével településünk szilárd gazdasági alapokkal átjutott a rendszerváltás nehéz 
évein. Töretlen népszerűséggel nyerte a demokratikus választások sorát, így már az 5. 
ciklus végén arra kértem, hogy tekintsünk vissza az elmúlt 20 évre.  

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványaSükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványaSükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa      6. évfolyam6. évfolyam6. évfolyam   4. szám4. szám4. szám   

Tisztelt Polgármester Úr! Köszöntöm an-
nak a helyi újságnak a címoldalán, amely-
nek az elindítása is az Ön nevéhez fűződik. 
Mielőtt az elmúlt évek eredményeiről fag-
gatnám, kérem árulja el, miért döntött úgy, 
hogy nem kíván tovább a település polgár-
mestere lenni? 
 
Köszönöm a megkeresést a Sükösdi Napló 
részéről. Ne haragudjon, de ki kell igazíta-
nom, nem az én nevemhez fűződik a helyi 
újság indítása, mert önkormányzati ügyek-
ben mindig a Képviselő-testület dönt és 

erről az első demokratikusan megválasztott 
Képviselő-testület döntött 1991. év elején. 
Ha már erről beszélünk, tisztázzuk, hogy a 
faluban kié is a „hatalom”? 
 
A „hatalom” a választó polgárok közössé-
gét illeti. 
Négyévente, az önkormányzati választások 
alkalmával a választópolgárok közössége, 
a „hatalmat” átruházza a Képviselő-
tesületre és négy évig a települést érintő 
ügyekben a  mindenkori Képviselő-testület 
dönt.  

   SSSÜKÖSDI             ÜKÖSDI             ÜKÖSDI             NNNaplóaplóapló   

Cím: Sükösdi Napló szerkesztő-
sége, Sükösd-Érsekcsanád 

ÁMK Sükösdi Általános Iskolá-
ja 

6346 Sükösd, Deák Ferenc utca 
123. 

Tel/Fax: 06-79 563010 
e-mail: stv@vipmail.hu 

2010. év július-augusztus 

VISSZATEKINTÉS 

NÉVJEGY 



 

2  

A döntést a polgármester irányításával a polgármesteri hivatal 
munkatársai készítik elő és hajtják végre. 
Négy év elteltével a „hatalom” ismét visszaszáll a választó-
polgárok közösségére, újra dönthetnek, arról ki legyen a Kép-
viselő-testület tagja, és ki legyen a polgármester. Nyilván ha 
nincsenek megelégedve a munkájukkal, akkor új személyeket 
választanak, ha igen akkor bizalmat adnak továbbra is a régi-
eknek. 
Halkan jegyzem meg, ötször indultam az önkormányzati vá-
lasztásokon és ötször megválasztottak polgármesternek. 
De térjünk vissza az eredeti kérdéshez, miért nem indulok 
október 3-án a polgármesterségért? 
Belefáradtam, nagyon szép hivatás, de embert próbáló az ál-
landó készenlét. A polgármester mind a 3924 fő sükösdi pol-
gárért felel hétköznap és ünnepnap egyaránt. 
 
Emlékszik-e még az első választásokra? Milyen érzés volt a 
többség bizalmával felvértezve nekifogni az átalakításnak? 
 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Sükösd első, szabadon 
megválasztott polgármestere lehettem 1990. október 15-től. 
Még nagyobb megtiszteltetés, hogy öt alkalommal bizalmat 
kaptam a sükösdiektől, így húsz éven át szolgálhattam a tele-
pülésen élő polgárokat. Természetesen tudom, hogy ez nem 
egyedül az én érdemem, hiszen kiváló munkatársak nélkül ez 
nem valósulhatott volna meg. Négy évente polgármester vá-
lasztás alkalmával a választó polgárok nem csak a polgármes-
ter munkáját mérik meg, hanem az egész önkormányzat tevé-
kenységét értékelik. Szerencsésnek mondhatom magam, hi-
szen nagyszerű munkatársakkal dolgozhattam. Sikerült a csa-
pat építés az iskola, óvoda, napközi konyha, közművelődés, 

az egészségügy, a sport, közbiztonság és a közigazgatás terü-
letén is. A kollégák megértették, hogy a település irányítás 
csapatmunka, szolgálat ahol nincs helye az egyénieskedésnek. 
A csapatmunkából a mindenkori képviselő-testületi tagok is 
kivették részüket. Nagyon hálás vagyok nekik, mert az eskü-
jükhöz híven mindig a településen élők érdekeit, a közügyet 
tekintették elsődlegesnek. 
Az Államigazgatási Főiskolán úgy tanítják még ma is, hogy 
az önkormányzat nem „vállalkozás”, nem „kft” és nem 
„részvénytársaság” ! 
Civil szervezetekkel is sikerült jó együttműködést kialakítani, 
többek között a Sükösdi Sport Clubbal, Polgárőr Egyesülettel, 
Sükösdi Népdalkörrel, Mozgássérültek Sükösdi Szervezeté-
vel, Kertbarát Körrel, Kékhegyi Vadásztársasággal, Cigány 
Kisebbségi Önkormányzattal, Egyházközséggel, Sükösdi 
Karitásszal és a Cserkészekkel. 
A település életét meghatározó ügyekben mindig számíthat-
tam a sükösdi emberek összefogására és bizalmára. Nélkülük 
nem valósulhatott meg semmi. 
 
Melyek voltak az elmúlt 20 évben azok az eredmények, ame-
lyekre a legbüszkébb?  
 
Mindenek előtt szeretném, ha megneveznénk mind az öt Kép-
viselő-testületeknek a tagjait, akik a település életét meghatá-
rozó döntéseket hozták, mert megérdemlik derék, becsületes 
emberek. Képviselő-testületek tagjai voltak: 
 
1990-1994 
Bachmann János képviselő 
Bogdán József képviselő 
Dr. Maruzsa Vencel képviselő 
Dr. Miliás László képviselő 
Dr. Plázár Lajos képviselő 
Hörnyéki József  képviselő 
Kormos Jakab képviselő 
Kusztor Erzsébet képviselő 
Lógó András polgármester 
Sipos Attila  képviselő 
Tallér József képviselő  
Tamás János alpolgármester 
 
Jegyző:1990. december 11-től Dr.Szabados István 
   1992. június 1-től Bánné Dr.Raffai Gyöngyi 
 
1994-1998 
Bachmann János képviselő 
Bócsa Barnabás képviselő 
Dr. Maruzsa Vencel képviselő 
Dr. Miliás László képviselő 
Dr. Plázár Lajos képviselő 
Dr. Szarka Miklósné képviselő 
Kormos Jakab képviselő 
Kozma József képviselő 
Lógó András polgármester 
Sipos Attila képviselő (ciklus alatt elhunyt, helyette Kádár 
Miklósné) 
Szarvas Miklós képviselő 
Tamás János alpolgármester 
 
Jegyző: Bánné Dr.Raffai Gyöngyi 
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1998-2002 
Bachmann János képviselő 
Bogdán József képviselő 
Dr. Maruzsa Vencel képviselő 
Dr. Miliás László képviselő 
Dr. Plázár Lajos képviselő 
Kormos Jakab képviselő 
Kozma József képviselő 
Lakatos Béláné képviselő 
Lógó András polgármester 
Marusa Mihály képviselő 
Pécsi József képviselő 
Szarvas Miklós képviselő 
Tamás János alpolgármester 
Jegyző: Bánné Dr.Raffai Gyöngyi 
 
 

2002-2006 
Bogdán József képviselő 
Bujdosó Márton képviselő  
Csizmadia Mihály alpolgármester 
Csizmadia Sándor képviselő 
Garisa Lukács képviselő 
Dr. Plázár Lajos képviselő (ciklusban 
betegsége miatt lemondott, helyette He-
gyi Ferenc)  
Dr. Szarka Miklós képviselő 
Lógó András polgármester 
Rozsi József képviselő 
Tamás Márta képviselő 
Tátrai Józsefné képviselő 
Tóth Gyula képviselő 
Vaskó György képviselő 
Jegyző: Bánné Dr.Raffai Gyöngyi 

2006-2010 
Bujdosó Márton képviselő 
Csizmadia Mihály képviselő 
Garisa Lukács képviselő 
Hornyák Erika képviselő 
Dr. Miliás László alpolgármester 
Lógó András polgármester 
Ritter Szilveszter képviselő (ciklusban 
munkahelyi elfoglaltság miatt lemon-
dott, helyette Tátrai Józsefné) 
Rozsi József képviselő 
Siposné Kerekes Melinda képviselő 
Tamás Márta képviselő 
Tóth Gyula képviselő 
Vaskó György képviselő 
Jegyző: Bánné Dr.Raffai Gyöngyi 

Sükösd mindenkori Képviselő-testületei józan „paraszti ész-
szel” hozták meg döntéseiket és ennek köszönhetően a telepü-
lés gazdasági helyzete mindvégig stabil volt és jelenleg is az! 
1990-től 1994-ig: 
• Jelentős haladás történt az útépítés területén.  
Belterületi utak hossza: 24,00 km 1990. évig elkészült köves-
út: 11,20 km Földút: 12,80 km (ezt örököltük) 
1991-ben elkészült a szilárd burkolatú út:Bajcsy, Zrínyi utcá-
ban: 958 m 1992-ben Ady, Vörösmarty, Kossuth, Arany Já-
nos utcákban: 2500 m 1993-1994-ben Hunyadi utcában: 2478 
m  Összesen: 5936 m 
• Kialakításra ke-
rült a szeméttelep a köz-
ségtől megfelelő védőtá-
volságra. 
• T o r n a c s a r n o k 
fűtéskorszerűsítése. 
Sükösdi Sport Club újra 
indítása, nem volt foci 
csapatunk. 
• Sükösd címerének 

és zászlajának megalkotása. 
• Alvégi óvoda bővítése, korszerűsítése. 
• Gázprogram tanul-
mánytervének elkészítése. 
• Helyi műsorszóró 
üzembeállítása. 
• Kis labor műszer 
beszerzése. 

 
 

1991. Bajcsy utca 1991. Zrínyi  Miklós utca 1992. Ady Endre utca 1992. Kossuth Lajos utca 

1994. Arany János utca 1992. Vörösmarty Mihály utca 1994. Hunyadi János utca 1994. Hunyadi János utca vége 
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1994-től 1998-ig: 
• Számítógépes tanterem felszerelése az iskolában 
• 1996-ban megvalósítottuk a  vezetékes földgázberuházást. 
• Közvilágítás korszerűsítése (energiatakarékos lámpák). 
• 1997-ben a Mártírok utca szilárd burkolata elkészült: 1050 m 
• Sükösd Nagyközség Rendezési Tervének megrendelése 
• Elindítottuk a Sükösd TV-t. 

Informatika tanterem az iskolában 1996. Vezetékes földgázberuházás 1997. Mártírok utca 

1998. Új iskolaszárny 2000. Ravatalozó felújítása 1999. Sportpálya öltöző bővítése 2000. Északi bekötő út 

• 1998-tól 2002-ig: 
• Elkészült az új iskola szárny. 
• Szennyvíz beruházás vízjogi engedélyes terve elké-
szült (Érsekcsanáddal közös). 
• Művelődési Ház tető felújítása megvalósult. 
• Északi bekötőút a Zrínyi utcáig megépült: 396 m 
• Ravatalozó bővítése, felújítása megtörtént. 

• Napközi konyhába a vezetékes földgáz bekötése, főző-
üstök cseréje megvalósult. 
• Sport öltöző és vizesblokk elkészült a színpaddal 
együtt. 
• Központi Óvoda bővítése, korszerűsítése I. ütem elké-
szült. 
• Önkormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése. 

2000. Központi Óvoda építése 2002. Deák Ferenc utca 2005. Petőfi Sándor utca 2006. Ady utcai játszótér 

2002-től 2006-ig: 
• Központi óvoda bővítése, korszerűsítése II. ütem 
• Útépítés (Deák Ferenc, Szabadság, Új, Petőfi, Újvári utca)  2635 m 
• Egészségügyi Központ térelválasztás, áll mennyezet 
• Polgármesteri Hivatal nyílászárók cseréje 
• Művelődési Ház nyílászárók cseréje, festése, mázolása 
• Napközi konyha korszerűsítése 
• Alvégi óvoda külső felújítása 
• Családsegítő Központ fűtés korszerűsítés, festés, mázolás 
• Családsegítő Központ szolgálati autó beszerzése 
• Kettő játszóteret építettünk fa játékokkal 2002. Sportpálya világítás korszerűsítése 
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• Újabb urnafal felállítása a temetőbe 
• Kilenc személyes kisbusz beszerzése 
• Egészségügyi Központ fűtéskorszerűsítése és aka-
dálymentesítése 
• Notebook 24 db az oktatási intézményeknek 
• Interaktív tábla 4 db az iskolának 
• Szennyvíz projekt elindítása (Sükösd, Érsekcsanád, 
Baja, Vaskút) 
• Szeméttelep rekultivációja 

• Hulladékudvar megnyitása 
• Napközi konyha nyílászáró és tető cseréje 
• Mártírok utcai játszótér újjá építése 
• Iskola nyílászáró cseréje 
• Tornacsarnok padozatának cseréje 
 
1990-től, a rendszerváltástól kezdődően választási cikluson-
kénti jelentősebb fejlesztések a sükösdi polgárok összefogá-
sával, együttműködésével valósulhattak meg! 

2006. Wass Albert szobor avatása 2008. Kisbusz vásárlása 

2008. Térfigyelő rendszer kiépítése 

2006-tól 2010-ig 
• Polgárőröknek autó vásárlás (Opel) 
• Falu központ terveinek elkészítése 
• Wass Albert és Arany János mellszobrának avatása 
• Utca névtáblák cseréje 
• Egészségügyi Központ akadálymentesítésének ter-
veztetése 
• Szolgálati lakások gáz fűtésének kialakítása 

• Vízmű hálózat vezeték cseréje és bővítése 
• Lakodalmas ház ablakai fölé árnyékoló telepítése 
• Traktor pótkocsi vásárlása 
• Térfigyelő kamera rendszer telepítése 
• Fénymásoló beruházása az iskolának és a hivatalnak 
• Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése 
• Konyhai robotok és rozsdamentes asztalok vásárlása 
a napközibe 

Urnafal a temetőben Nyílászáró korszerűsítése  Hulladékgyűjtő udvar 

2002. Hulladékgyűjtő szigetek létesítése 

2010. Napközi 
konyha felújítása 

 Napközi konyha 
személyzete 
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Vannak-e olyan célok, amelyeket nem sikerült megvalósítani, 
amely félig valósult meg és az utódok feladata marad? 
 
Az utódoknak mindig marad feladat 1990-ben nekünk is ma-
radt. A legfontosabb a kötelező önkormányzati feladatok 
ellátása. Iskolának, óvodának, alapfokú egészségügyi ellátás-
nak, közművelődésnek, sportnak, közbiztonságnak, közteme-
tőnek, hivatalnak, szilárd hulladék kezelésnek és ivóvíz ellá-
tásnak működnie kell. Mivel kötelező feladat a szennyvíz 
kezelés is fontosnak tartom a szennyvíz beruházás befejezé-
sét is. Közbiztonság érdekében ki kell harcolni, hogy 
Sükösdön rendőr őrs működjön. Kerékpárút tervei az 
Ósükösdi bekötő úttól Bajáig megvannak, ha lesz lehetőség 
pályázni kell közösen az érintett településekkel. Az 51-es főút 
rekonstrukciója során állami pénzből megépítik a külterületi 
kerékpárút szakaszokat. Egy műfüves kis- pályát szívesen 
látnék az iskola udvarán vagy a focipályán. 
Helyi közutak belterületi részének %-a aszfaltos út. Termé-
szetesen a még hátralévő utcák lakói is jogosan várják el a 
szilárd burkolatú utat. Kiviteli szintű terve elkészült a Ságvári 
(760 m), Petőfi-Zrínyi utca közötti szakasz (270 m) és az 
Horgász (480 m) utcának, bármikor benyújtható rájuk a pá-
lyázat. Tervezés előtt állnak a  Mező (100 m), Rövid (200 m) 
és a Dózsa utca zsák utca részei (800 m). Így összességében a 
következő négy évben 2610 m szilárd burkolatú utat kell épí-
tenie a sükösdi polgároknak, hogy elmondhassák a település 
utcái 100%-ban aszfaltosak. A meglévő szilárd burkolatú 
utakat minden esztendőben karbantartani, kátyúzni kell. Óvo-
dai nevelés területén tornaszoba megvalósítására nagy szük-
ség lenne, hogy télen is zökkenő mentesen mozoghassanak a 
picinyek. EU-s szabványoknak megfelelő udvari játékok, 

nyáron az udvaron felállítható pancsoló medencék beszerzése 
szintén időszerű. 
Általános iskolai oktatás és nevelés területén kész kiviteli 
szintű tervünk van, mely EU-s pályázást tesz lehetővé. Tartal-
mazza a nyelvi laboratórium kialakítását, számítástechnikai 
terem felújítását. Térkövekből parkírozó kialakítása az iskola 
elé, EU-s udvari játékok beszerzése szintén fontos lenne. 
Köztemető alapjában rendezett hiszen a ravatalozó épülete jó 
állapotban van. Elkészült három urnafal, melyek szükség sze-
rint bővíthetők. Kripta és sírhely fogyóban van, ezért a legré-
gebbi temető részt fel kell számolni, de csak szabályosan, 
hogy legyen tartalék terület. Továbbra is alkalmazni kell a 
temető őrt, reggel kizárja este pedig bezárja a kapukat, nappal  
takarít és füvet nyír. Külső, télen is használható WC  elké-
szült. Járdát kell építeni a ravatalozó vonalába. Kisebbségnek 
elkészült a régi tűzoltó szertárból a „Roma Közösségi Ház” 
ahol saját rendezvényeiket tarthatják, így segítve a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat munkáját. Fontosnak tartom a ci-
gány gyerekek óvodai nevelését és iskolai oktatásának segíté-
sét, mert csak szakmát tanulva van esélyük a munkahely meg-
szerzésére. A felnőttek közül aki hajlandó dolgozni annak 
közmunkát kell szervezni, falu szépítésre. Piactéren fontos 
lenne vizesblokk kialakítása, felületének térkövezése és új 
árusító pultok felállítása.  Közművelődés területén jó döntés-
nek bizonyult a Sükösdi Általános Művelődési Központ 
(ÁMK) kialakítása. Ma már az idősek mellett a fiatalok is 
bejárnak a művelődési házba és könyvtárba. Könyvtárat is 
többen látogatják, mint korábban. Az internetezést  továbbra 
is ingyenessé kell tenni, hogy a szegényebbek is igénybe tud-
ják venni és szükséges új, gyors számítógépek beszerzése. 
Várom az újabb közterületi szobrokat.  

2010. Padozat csere a sportcsarnokban 2010. Nyílászáró korszerűsítés 2010. Sportcsarnok felújítása 

2010. Akadálymentesítés a 
Polgármesteri hivatalban 

2008. Utcanév 
táblák felújítása 

2010. Játszótér 
felújítása 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva a teljes-
ség igénye nélkül:  
 

2010. június 17.: 
Az önkormányzat nem vállalt kezességet a Felső- Bácska Vi-
dékfejlesztési Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez. A művelődési 
ház tetőszerkezete karbantartási munkáinak szerződését módo-
sította Képviselő-testület. 
 

2010. június 29.: 
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Sükösd, Kos-
suth L.u.6. sz. alatti önkormányzati épületet egy helyi egyesü-
let „kondi” terem céljára bérbe vegye. A Sükösd- Érsekcsanád 
ÁMK Sükösdi Általános Iskolájának ablakcseréjére lefolyta-
tott közbeszerzési eljárásban a Merkbau Kft. (Kiskunhalas) 
vállalkozás nyerte el a kivitelezést. 
 

2010. július 22.: 
A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló törvény elő-
írásának megfelelően a helyhatósági választási munkában dol-
gozó Helyi Választási Bizottság tagjait megválasztotta. HVB 
tagok: Marusa Tünde, Szerletics Andrásné, Varsányi József, 
póttagok: Kátai- Sándor Erzsébet, Ispánné Csóka Gabriella. 

2010. augusztus 5.: 
A Képviselő-estület az általános iskolához tartozó sportcsar-
nok padlóburkolatának felújítására, a falak meszelésére közbe-
szerzési eljárást lefolytatva döntött a kivitelezőről.(Kalo- Bau 
Kft.)A szennyvízberuházással kapcsolatban a hitelígérvény 
megszerzésének eljárásáról tárgyaltak. A képviselők az eskü-
vők hivatalos helyszínéül a művelődési házat jelölték meg. 
Eseti jegyzői engedéllyel az egyházközségi ház is kijelölhető. 

 
Bánné Dr Raffai Gyöngyi Sükösd Nagyközség Jegyzője 

 

Igazgatás (Polgármesteri Hivatal)  jelenlegi szakember gár-
dája kiváló, de elvárás feléjük az egész életen át való tanulás. 
Ma már minden ügyintézőnk a munkájához számítógépet 
használ, a következő lépés az e-önkormányzás, amikor az 
ügyfelek az ügyeiket otthonról számítógépen keresztül intéz-
hetik. Sükösdnek  van saját honlapja, de megújításra szorul: 
www.sukosd.hu 

Közvilágítási  lámpák terü-
letén is történt fejlődés, az 
utóbbi időben megjelentek 
a leed izzós lámpák, ame-
lyek fogyasztása töredéke a 
jelenleginek. Tehát csere 
szükséges. Esetleg, ha 
anyagi helyzetünk lehetővé 
teszi a falu központban és a 
templom környékén díszki-
világítást valósíthatnánk 

meg. szeretném, ha az idő-
sek napját és a Sükösdi 
Anna Napokat évente to-
vábbra is megtartanák. Várhatóan sok hölgy bekerül a Képvi-
selő-testületbe várom, hogy egyre több virág díszítse a köz-
területeinket, hiszen a nőknek ehhez van érzéke! 
 
Mit gondol arról, hogy ez a kitartó bizalom az állampolgárok 
részéről minek köszönhető? 
 

Nehéz erre válaszolni, talán annak, hogy a focinak köszönhe-
tően fiatal koromban mindig valamilyen csapatnak voltam a 
tagja, ezért megtanultam az „együttműködést”, az 
„összefogást”. Szüleim, tanáraim, focista társaim példamuta-
tása maradandó nyomokat hagyott bennem, megtanultam 
együtt gondolkodni és cselekedni másokkal. Egész életemben 
tanultam, mert tudom, hogy a lelkesedés mellé szaktudás is 
kell. Nagyon érzékeny vagyok, de nem tartok haragot, mindig 
keresem a kibékülés lehetőségét. Minden ember fontos szá-
momra, meghallgatom, kikérem a véleményét. Ha valamibe 
belefogok befejezem. Szavamat mindig megtartom. 
Lényegébe nem tudom, mert én csak a munkámat végeztem a 
Képviselő-testület tagjaival, önkormányzati munkatársakkal 
és a választópolgárokkal együtt. 
 
Az elmúlt 20 év tapasztalatai birtokában mit üzen az utódok-
nak, mit vár el az elkövetkezendő testületektől? 
 
Döntéseikkel, mindig a sükösdi polgárokat érdekét szolgálják, 
mert négy évente az önkormányzati választások alkalmával 
megméretettnek! 
 
Végül azt szeretném megtudni, hogy mivel fog foglalkozni 
ezután, mivel tölti a szabadidejét, mi minden bepótolni valója 
van, amelyre a köz szolgálata mellett az elmúlt évtizedekben 
nem maradt idő? 
 
Családom elviselte, hogy mindig a település, Sükösd ügyei 
voltak az elsők. Nehéz időkben is kitartottak mellettem, ezért 
hálás vagyok. 
Fizikai munkát végzek, méhészkedni és halászni fogok. 
 
Köszönöm Polgármester Úrnak az interjút! A sükösdi lakosok 
nevében szeretném megköszönni áldozatos munkáját. Kívánok 
jó egészséget további tevékenységéhez.  
 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Képviselő-testületi hírek 
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Impresszum 
Sükösdi Napló a Sükösd Nagyközség Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa. Megjelenik kéthavonta. A követ-
kező szám megjelenik november első hetében. Felelős kiadó: Tóthné Késmárky Mária , Szerkesztő: Kusztorné Varga Edit, 
Terjesztő: Sükösd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

    2010. július 15-ig 64 fő választópolgár jelezte, hogy 
Sükösdön a települési cigány kisebbségi önkormányzat vá-
lasztásán a választói jegyzékre vegyék. 
    A köztársasági elnök 2010. október 3-ára írta ki a helyható-
sági választást. Megkezdődött tehát a kampányidőszak, mely 
csak a választás napján szünetel (0.00-19.00 óráig) az új tör-
vényi előírás szerint. A települési önkormányzat képviselő-
testülete 7 főből: a 6 fő képviselőből és a polgármesterből áll. 
A kisebbségi önkormányzat 4 fő képviselőből áll, mely maga 
közül választja meg elnökét. A jelölés időszakában vagyunk, 
mely 2010. szeptember 3-án 16.00 órakor zárul. A polgár-
mesteri hivatal hirdetőjén minden változást figyelembe véve 
vezetjük a jelöltek névsorát. A települési helyi önkormányzati 
képviselői jelöltséghez 1 % ajánlás, azaz 32 db ajánlószel-

vény szükséges, a polgármester jelöltséghez 3%, azaz 96 db.     
A települési cigány kisebbségi önkormányzat jelöltjeit szerve-
zetek jelölik. Az egyes jelöltek és jelölő szervezetek a szava-
zatszámláló és helyi választási bizottságba tagokat delegálhat-
nak (kivéve a ki-
sebbségi jelölte-
ket) 2010. szep-
tember 17-én 
16.00 óráig. Infor-
mációk olvashatók 
még a 
www.valasztas.hu honlapon és a Hivatal hirdetőtábláján. 
 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi Sükösd Nagyközség Jegyzője 

Felhívás 
A sükösdi hulladékudvar nyitva tartása 2010. április 1-től 
az alábbiak szerint módosul: 
Hétfő: szünnap 
Kedd: 8.00-16.30 
Szerda: 9.30-18.00 

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

Felhívjuk a figyelmet, hogy bontott szalagcserép kapható 30Ft/db áron. Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatalban Rácz 
Lászlónál a 06-79-563022-es telefonszámon. 

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

    Az FVM által kiírt rendeletben meghirdetett pályázaton 
nyertes sükösdi önkormányzat megépítette az új, európai uni-
ós elvárásoknak is megfelelő játszóterét a Mártírok utcán. A 
játszótér állapotára figyeljünk közösen! 
 
   Három önkormányzati dolgozónk fejezi be aktív munkavi-

szonyát 2010. őszén: Gruberné Rácz Katalin tanító, Rácz 
Lászlóné könyvelő, Lógó András polgármester- munkájukat 
megköszönve kellemes prémiuméves és nyugdíjas éveket 
kívánunk! 

 
Bánné dr. Raffai Gyöngyi Sükösd Nagyközség Jegyzője 

Sok boldogságot kívánunk! 
 
Gratulálunk! 

Anyakönyvi hírek 

 

Polgármesteri Hivatal hírei 

Helyi Választási Iroda hírei 

Kernya Teréziát, sükösdi polgárt 2010. június 30-án 100. születésnapja alkal-
mából köszöntötte Lógó András polgármester, Lei János  plébános és a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai. A különleges szülinapon mi is jelen voltunk. 
Következő számunkban beszámolunk az eseményről és bemutatjuk Trezka 
nénit önöknek.  
Ezúton szeretnénk boldog születésnapot és jó egészséget kívánni az ünnepelt-
nek.                                                               Kusztorné Varga Edit szerkesztő 


