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Tisztelt Olvasók! Az év végéhez közeledve 

szeretnék tájékoztatást adni a folyamatban levő 
pályázatainkról, az idei évben elnyert pályázatok-
ról, valamit azokról, melyek még elbírálásra vár-
nak. 
A legnagyobb figyelem és érdeklődés a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0078 azonosítószámú a „Bajai 
agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsa-
tornázása és szennyvíztisztítása” elnevezésű pályá-
zatot kíséri, joggal. Hiszen ismételten eltelt az, az 
időszak, amikorra már a munkálatok tényleges 
megkezdését ígértük és vártuk. Ehhez azonban 
még egy kis türelemre lesz szükség, hiszen a pá-
lyázat lebonyolításához szükséges „papírmunka” 
az általunk tervezettnél is jóval több időt vesz 
igénybe. Mégis azt kérem, tartsunk ki, hiszen a 
hosszú-hosszú évek előkészülete után, most már 
csak néhány hónap választ el bennünket attól, 
hogy a gépek megjelenjenek községünkben is, és 
ténylegesen láthatóvá, kézzelfoghatóvá váljék a 
munkavégzés. A munkálatokat és a teljes pénzügyi 
elszámolást 2014. augusztusáig le kell zárni.  
Ez évben a következő munkafolyamatok zajlottak 
a pályázathoz kapcsolódóan: 
2012. év elején beszerzésre került a projekt jogi 
tanácsadó, illetve a tájékoztatással és nyilvános-
sággal kapcsolatos feladatok ellátója. Júliusában 
aláírásra került a projektmenedzsmenti feladatok 
ellátására vonatkozó megbízási szerződés. Nyáron 
a 2012. évi közbeszerzési jogszabályoknak megfe-
lelően átdolgozásra került a kivitelezési munkák 
elvégzése és mérnök felügyeleti feladatok ellátása 
közbeszerzési dokumentáció. Augusztus-
szeptember hónapban a Közreműködő Szervezet 
észrevételei alapján módosításra került a tenderterv 
tervdokumentáció. Augusztus végén megindításra 
került a mérnök felügyeleti feladatok ellátására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás. A mérnök fel-
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó közbeszer-
zési eljárás eredményhirdetésére előreláthatóan 
2012. novembere elején kerül sor. A kivitelezési 
munkák elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás 
várhatóan 2012. novembere elején kerül megindí-
tásra. Az építési munkák a kivitelezési munkák 
elvégzésére irányuló sikeres közbeszerzési eljárás 
lefolytatása, a meglévő tervek felülvizsgálata, a 
részletes megvalósítási ütemterv elkészítése és 
jóváhagyása, a kivitelezési dokumentáció elkészí-
tése és a szükséges engedélyek megszerzése után 
kezdődhetnek meg. 

KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0031 kódszámú 

„Kerékpárút-hálózat fejlesztése az 54. sz. főúton 
Sükösd és Nemesnádudvar között pályázatunkban 
Sükösd, Nemesnádudvar közötti kerékpárút terve-
zési, engedélyezési és kiviteli terv készítési mun-
kálataira nyertünk támogatást. A tervek készítése 
abba a szakaszába érkezett, amikor a majd későb-
biekben kiépített nyomvonal során érintett terüle-
tek tulajdonosainak hozzájárulására is szükség van 
a további engedélyek beszerzéséhez. Tehát a terve-
zés a támogatásnak megfelelően halad. A kerék-
párút megépítéséhez egy második fordulós pályá-
zat benyújtás és elnyerése szükséges. 

Az idei évben pályázatot nyújtottunk be a 
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0209 kódszámmal  
„Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruk-
túra fejlesztése Sükösdön” címmel, melyet 
6.040.440 Ft összegben támogatásra érdemesnek 
ítéltek. A pályázat nyomán 4 db számítógép, 1 db 
laptop, projektor, fénymásoló, nyomtató, valamint 
vakok-és gyengén látók számára alkalmazható 
szoftverek is teljesebbé teszik a könyvtárba látoga-
tók mindennapjait. 

A Belügyminisztériumhoz „Közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” 
címen benyújtott pályázatunk szintén eredményes 
volt 4.670.000 Ft összegben. A támogatásból be-
szerzett gépjármű üzembeállításával a közbizton-
sági feladatokat ellátók tevékenységét kívánjuk 
támogatni, segíteni. 

Két pályázatunk elbírálás alatt van. Az egyik 
a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0390 kódszámmal 
került benyújtásra „ Óvodafejlesztés Sükösdön” 
címmel. Nyertes pályázat esetén udvari játékok, 
óvodai bútorok, eszközök kerülhetnek beszerzésre 
az óvodákban. 
A második „ÖT= Összefogásban a tehetségekért, 
tehetségsegítő hálózat kiépítése a Dél-Bács-Kiskun 
megyei térségben” címet viseli, TÁMOP-3.4.46B-
11/2-2012-0078 kódszám alatt. A pályázat támo-
gatása esetén lehetőség nyílik tehetséges tanulók 
segítésére, közös rendezvényeken, versenyeken 
való részvételére a tanulás és élsport összeegyezte-
tésére. 

A pályázatok előkészítésnél a Képviselő-
testület figyelmet fordít arra, hogy az intézményi 
fejlesztések mellett, olyan konstrukcióra is történ-
jék pályázat benyújtás, melyek megvalósítása köz-
ségünk minél több lakóját közvetlenül szolgálja. A 
következő évre vonatkozó terveinkről a rövidesen 
meghirdetésre kerülő közmeghallgatáson 
(falugyűlésen) hallhatnak részletes tájékoztatást. 

Tamás Márta polgármester 

2012. december 22-én közös ünneplésre hívunk mindenkit!  
Program: 
• Iskolások, óvodások és az Egyházközség énekkarának műsora a 

Lakodalmas Házban. 
• Vörös Ákos szobrász– és festőművész kiállítása Művelődési Házban. 
• Bolvári János népművészeti alkotásainak kiállítása a Művelődési Házban. 
• Beszélgetés forralt bor és finomságok mellett a Hősök terén. 
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2012. augusztus 29.: 
Első napirendben a 2012. évi költségvetési 
gazdálkodás I. félévi alakulásáról hagyta 
jóvá a beszámolót a Képviselő-testület. A 
bevételi, kiadási főösszeg 347.895.000 Ft 
összeget mutatott 2012. június 30-án. A 
település déli határán körforgalom tervezé-
séhez adott megbízást a Képviselő-testület 
a Pegazus TERV Kft részére. Sükösd 
Nagyközség településfejlesztési koncepci-
ója, mint településrendezési eszköz 2012. 
április 26-tól 2012. május 26-ig a lakosság 
számára a helyben szokásos módon 
(Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája) és 
Sükösd Nagyközség hivatalos honlapján is 
közzétételre került. A koncepcióra nem 
érkezett észrevétel, a Képviselő-testület 
azt határozattal jóváhagyta. A Sükösdi 
Sport Club tervezi módosítani az alapsza-
bályát. Szükséges az önkormányzat bele-
gyezése abba, hogy az egyesület az önkor-
mányzat címét tüntesse fel székhelynek.  
2012. szeptember 12.: 
A Képviselő-testület a  2013-as költségve-
tési év bizonytalan bevételi kilátásai miatt 
nem vállalta további pályázatok benyújtá-
sát. A már elnyert közbiztonsági tárgyú 
pályázat megvalósítását határozták el. A 
Képviselő-testület a Felső Bácskai Ivóvíz-
minőség-javító Önkormányzati Társulás 
kezdeményezésére az ivóvízminőség-
javító program megvalósításában a pályá-
zatban nem elszámolható kiadásokra 
417.605 Ft-ot a 2013. évi költségvetési 
rendelet kiadásai közé elrendelte beépíteni. 
Az önkormányzat döntött arról, hogy a 
Voluntas Kulturális Alapítvány által el-
nyert pályázat megvalósításához az Alapít-
ványnak kölcsönt nyújt. A 40 éves jubileu-
mát ünneplő Népdalkör ünnepi rendezvé-
nyét 100 000 Ft-ig terjedő kiadással támo-
gatja. A Dózsa Gy.u. 203. sz. alatti szolgá-
lati lakás ablakcseréjéről döntöttek. 
Sükösd településrendezési terve és helyi 
építési szabályzata felülvizsgálata és mó-
dosítása eljárásában államigazgatási 
egyeztetetés szükségességéről döntött a 
testület. 
2012. szeptember 25.: 
Közoktatás 2013. évtől történő feladatellá-
tása miatt szükséges volt a Képviselő-
testületi ülés összehívása. Kevés informá-

ció állt rendelkezésre a törvény szerinti 
kötelező napirendről dönteni, ezért a Kép-
viselők az október hó végén tartandó ülé-
sen foglalnak állást az általános iskola 
működtetésének ügyéről. Kiírták az ajánla-
ti felhívást a települési folyékony hulladék 
közszolgáltatásban történő begyűjtésére és 
elszállítására. 
2012. október 5.: 
Lejár 2012. október 6-án a szennyvízszip-
pantásra és elszállításra érvényes közszol-
gáltatási szerződés Melkvi Róbert vállal-
kozóval. Az önkormányzat ismét verse-
nyeztette a szolgáltatást, és 18 hónapra 
(2014. április 6-ig) a Bakos Kft. (Baja) 
nyerte el a munkát. Ajánlati ára: 900 Ft/m3 
+ÁFA. Elérhetősége: 06/30/392-3493; A 
Képviselők a szennyvízberuházással ösz-
szefüggésben a beruházást végző önkor-
mányzati társulás megállapodását módosí-
tották és társberuházói megállapodásról 
döntöttek. 
2012. október 24.: 
A 2013. január 1-től felálló bajai járási 
hivatal Sükösd önkormányzatától is visz el 
térítésmentesen infokommunikációs esz-
közöket és 2 álláshelyet is érint a változás. 
Erről fogadtak el megállapodást a képvise-
lők. Második napirenden a 2012. évi költ-
ségvetési rendelet II. módosítását fogadták 
el a képviselők. A lezajlott gazdasági ese-
ményeket kellett a költségvetésben a he-
lyükre tenni. Dönteni kell a 3000 fő feletti 
önkormányzatoknak arról, hogy tudják-e 
működtetni 2013-tól az általános iskolákat. 
A pedagógusok és a követlen pedagógiai 
munkát segítők szakmai irányítása a Ma-
gyar Állam feladata lesz. A Képviselő-
testület a kevés rendelkezésre álló költség-
vetési adat ellenére úgy döntött, hogy vál-
lalja a működtetést 2013-tól.(takarítás, 
karbantartás, rezsi kiadások, épület és sze-
mélyi biztonság…) Így látja biztosítottnak, 
hogy a település élhető marad és az önkor-
mányzat által már végrehajtott fejlesztések 
eredményei továbbra is gondos kezekben 
maradnak. Az általános iskolai oktatás 
feladata kikerül a Sükösd- Érsekcsanád 
ÁMK feladatai közül, marad a két telepü-
lés óvodai, könyvtári és a sükösdi közmű-
velődési feladata. Az ÁMK-t viszont most 
még jogszabályi tiltás miatt nem lehet 

megszüntetni. 2013. január 1. után kiala-
kítható szervezetéről tárgyaltak a képvise-
lők. Felülvizsgálta a Képviselő-testület az 
ún. Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és 
egységes szerkezetű módosításáról döntöt-
tek. Leader pályázatot lehet benyújtani a 
helyi akciócsoportnak, melynek a sükösdi 
önkormányzat is tagja. Vidéki örökség 
megőrzése és falumegújítás tárgyú pályá-
zatokról tárgyalt a testület. Hozzájárultak, 
hogy Sükösd jegyzője helyettesítési fel-
adatokat lásson el Nemesnádudvar és Ér-
sekhalma körjegyzőségben 2012. decem-
ber 1-től. Szociális tűzifa igényt nyújt be 
az önkormányzat. 
 Polgármesteri Hivatal hírei: 
2012. szeptember hónapban megtörténtek 
azok az egyeztetések, melyek a járási 
rendszer kialakításával kapcsolatosan a 
helyi Polgármesteri Hivatalt érintik. A 
megszűnő jegyzői államigazgatási felada-
tokhoz igazodóan 2 álláshely szűnik meg a 
Polgármesteri Hivatalban 2012. december 
31-el. Az év folyamán már megtörtént 
változásokkal együtt így összesen 4 állás-
hellyel csökken év végére a Polgármesteri 
Hivatal létszáma. Itt köszönöm meg Far-
kas Szilvia köztisztviselő pénzügyi mun-
katerületen kifejtett lelkiismeretes munká-
ját, aki már szeptember végétől más mun-
kahelyre távozott. A megszűnt álláshe-
lyekre nem vesz fel senkit a Hivatal. A 
Képviselő-testület 2012. december 27-28. 
napokra téli igazgatási szünetet rendel el a 
Sükösdi Polgármesteri Hivatalban. De-
cember 31-e miniszteri rendelet értelmé-
ben munkaszüneti nap. Lezajlott a lomta-
lanítás a faluban. A lakosok közül többen 
nem vették figyelembe a szórólapon sze-
replő lomok meghatározását és elhelyeztek 
olyan anyagokat is a közterületeken, me-
lyek a helyi hulladékudvarban a lakosság 
által ingyenesen is bevihetők. Ezeket a 
szolgáltató nem szállította el, az önkor-
mányzatnak kell elszállítania, mely több-
letkiadást jelent. 
 A Polgármesteri Hivatal a fentiek értel-
mében 2012. december 22-től (szombat) 
december 31-ig (hétfő) ZÁRVA lesz! Nyi-
tás: 2013. január 2. (kedd) 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 
2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választá-
sokkal Megalakul az új Nemzeti Agrár és Élelmiszer Kama-
ra. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-
feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok 
mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon 
tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.  
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősí-
tése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony vé-

delme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatá-
sokkal.  
Határidő: 2012. november 30.  
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig 
kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara 
honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az 
egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 
100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.  
Amennyiben Ön még nem tette meg, mielőbb regisztráljon, mert 

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  FIGYELEM: KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ! 
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a november 30-i határidő a kamarai választásokon való részvé-
telre nézve jogvesztő!Regisztráció: www.agrarkamara.hu 
Most megéri minél előbb regisztrálni: a november 15-ig re-
gisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-
mailes szolgáltatását, a hetente frissülő Kamarai Piacfigyelőt, 
amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális 
piaci híreit, adatait gyűjti össze. Segít a kamarai tanácsadó és a 
falugazdász! Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrá-
cióhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 ka-
marai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az 
országos falugazdász hálózatnál is.  A kamara központi ügy-

félszolgálata is segíti a regisztrációt: 06-80-911-078 (zöld 
szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara 
ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is 
szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segít-
ségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.  
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat! Agrárka-
marai Tanácsadó Irodák: 6000 Kecskemét,Tatársor 6. 
Agócs Bernadett 30/298-2322, 6500 Baja, Szent Imre tér 2. 
Richter Zoltán 30/841-1507 és 6300 Kalocsa, Szent István u. 61. 
Ronga Viktor 30/298-4855 

Sükösd Nagyközség Önkormányzata az Em-

beri Erőforrások Minisztériumával együttmű-

ködve kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-

zatot felsőoktatási hallgatók számára 

a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. 

tanév első félévére vonatkozóan. A pályázat 

rögzítésének és az önkormányzatokhoz törté-

nő benyújtásának határideje: 2012. novem-

ber 23. 

Részletek: www.sukosd.hu 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL A SÜKÖSDI ÓVODÁSOKÉRT 
 

Szeretettel várunk mindenkit 2012. november 17-én a Sükösdi Lakodalmas Házba a 
Sükösdi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány Jótékonysági báljára! 

Jegyárak: vacsorával 2000Ft, vacsora nélkül 1000Ft, támogatói jegy 500Ft. 
Jegyek az SZMK tagjainál valamint Dudásné Grau Ágnes óvodavezetőnél (70/3336304) és 

Kovácsné Ritter Magdolnánál (30/9275130) rendelhetők. 

2012. október 10-én Mülbacher Imréné diák-
önkormányzatunk vezetőjének szervezésében megrendezték a 
papírgyűjtést. Már hetekkel korábban talicskás gyerekek lepték 
el a falu utcáit. A versenybe a szülőket is bevonták, a siker érde-
kében képesek voltak gyűjtésre ösztönözni a sükösdi vállalkozó-
kat, üzemeket és hivatalokat. Köszönjük nekik a támogatást! 
A tét nagy volt, a „nehéz gazdasági helyzetre” való tekintettel a 
gyűjtésben élen járó osztályok pénzjutalomban részesültek, 
amellyel az osztálykirándulás terheit enyhíthetik. Lelkes munká-

juk eredményekép-
pen 13680 kg papírt 
gyűjtöttek, amely a 
Diákönkormányzat-
nak 218880 Ft be-
vételt jelentett. 
Az I. helyezett az 
alsóban a 4. b lett 
(osztályfőnök 
Paudits Zoltánné), 
felsőben a 6. osz-
tály (osztályfőnök 

Lógóné Kovács Zsuzsanna). 
Ők 7000Ft jutalomba részesül-
tek. II. helyezettek az alsóban 
a 4. a osztály (osztályfőnök 
Bujdosóné Takács Tímea), 
felsőben az 5. osztály lett 
(osztályfőnök Bitó Zoltánné). 
Ők 5000Ft-ot kaptak. III. he-
lyezést alsóban a 2. osztály 
érte el (osztályfőnök Németh 
Mónika), felsőben a 7. osztály 
(osztályfőnök Bujdosó Anna). 
Ők 3000Ft-ot  kaptak. 
Egyéni versenyben I. helyezett Kátai Kíra 4. b (2032kg), II. he-
lyezett Tóth Evelin (1011kg), III. helyezett Sipos Kata 4. a 
(735kg), IV. helyezett Marusa Mihály 6. osztályos (683kg) tanu-
ló lett. Az ő jutalmuk 4000Ft-os vásárlási utalvány volt. 
Az élményen, a verseny okozta izgalmakon túl ne feledkezzünk 
meg arról, hogy tanulóink nagy mértékben hozzájárultak a hulla-
dék újrahasznosításának globális küzdelméhez. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Diákok a szelektív hulladékgyűjtésért 

2012. október 23-án a 8. 
osztályosok tolmácsolásában 
a jelenlévők átélhették az 
1956-os események fonto-
sabb pillanatait. Az ünnepsé-
get követően a vendégek 
egy-egy gyertyával tiszteleg-
tek a hősök emléke előtt. 

2012. szeptember 22-én kö-
szöntötték településünk idős 
lakóit. Iskolánk 2. osztálya 
kedves kis műsorral, a Nép-
dalkör színes dalcsokorral, a 
Ripityom táncegyüttes tánccal 
mulattatta a vendégeket. Idén 
első alkalommal az idős háza-
sokat külön köszöntötték. 

2012. december 20-án rendez-
zük a harmadik osztályok 

szervezésében, a Sükösdi Ró-
mai Katolikus Templomban a 

hagyományos  
Karácsonyi köszöntő műso-

runkat. 
 
 

Mindenkit 
szeretettel 

várunk! 

Két évtizedes, eredményes ifjúságne-
velő munkájáért, önkormányzati, tár-
sadalmi rendezvényeken, karitatív 
tevékenységekben való folyamatos, 
aktív részvételéért, Sükösd nemzetközi 
kapcsolatainak fejlesztésében való 
közreműködéséért a Bács-Kiskun 
Megye Ifjúságának Neveléséért Dí-
ját vehette át  a sükösdi 547. sz. Belon 
Gellért Cserkészcsapat veze-
tősége. Gratulálunk! 
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Szüreti felvonulás és bál 2012 

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. 

Idén 4. alkalommal került megrendezés-
re a hagyományos szüreti felvonulás és 
bál. A rendezvény sikerét bizonyítja az 
az érdeklődés ami az eseményt kísérte. 
Évről-évre egyre többen öltenek népvi-
seletet, igaz ezek nagyon változatosak. 
A stilizált magyaros viselettől a szom-
szédos falvak viseletéig láthattunk itt 
mindenféle színes öltözeteket. Sajnos a 
sükösdi népviseletek eltűntek, vagy igen 
nehezen lehet hozzájuk férni. Ezúton 
szeretném kérni a helyieket, akik még 
őrzik nagyszüleik ruháit, vigyék el a 
Helytörténeti és Kulturális Egyesület-
nek, aki szívesen kölcsönzi azt a felvo-
nulóknak.  
Mindezen túl azt gondolom, hogy a fon-

tos az volt, hogy akármilyen öltözet-
ben is, de a kicsik, a fiatalok és az 
idősebb korosztály is kifejezte az 
összetartozás érzését, miközben 
lakóhelyünk egyik nagyon szép ha-
gyományát elevenítették fel. 
A 11 fogatból álló díszes menetet, 
valamint a népes kíséretet idén 8 
állomás látta vendégül. Köszönünk 

minden támogatást 
és segítséget, amivel 
egy újabb sikeres 
rendezvényhez járul-
tak hozzá! 

Kusztorné Varga 
Edit 

szer-
kesztő 
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A Sükösdi Népdalkör 40. születésnapi 
megemlékezését 2012. október 21-én egy 
napsütéses őszi napon rendezték meg. Az 
esemény az elmúlt 40 évet bemutató kiállí-
tás megnyitójával vette kezdetét a megszo-
kott, a hétköznapokban próbákra használt 
díszteremben. A kiállítás megálmodói és 
megvalósítói Tátrai Józsefné, Zsóka néni 
és Faddi Istvánné, Marika nehéz feladat 
előtt álltak, hiszen a 40 év alatt alapos 
gondossággal megőrzött emlékekből csak 
annyit válogathattak, ami ebbe a terembe 
befért. Igyekeztek a fontos eseményeket 
megidéző relikviákon kívül a csoport belső 
világába is betekintést engedő tárgyaknak 
és fotóknak is helyet biztosítani. A kiállí-
tás megnyitója zsúfolásig telt teremben 
zajlott. Az eseményt megtisztelte jelenlété-
vel mindenki, akinek több-kevesebb támo-
gatása, közreműködése illetve aktív rész-
vétele is hozzájárult ahhoz, hogy a Nép-
dalkör ezen a napon 40 éves múltjára em-
lékezzen. Tamás Márta polgármester asz-
szony megnyitóját követően a lelkes kö-
zönség birtokba vette a nagy gonddal fel-
épített tárlatot. Márton Istvánnak köszön-
hetően a kiállítás alatt folyamatosan rég-
múlt időkből származó felvételeket is 
megtekinthettek a látogatók. 

A kiállítás megtekintését követően vette 
kezdetét a moziban a kórus önálló minősí-
tő hangversenye. A bírálók között nem 
kisebb szakemberek voltak, mint Birinyi 
József (a zsűri elnöke), a KÓTA Népzenei 
Tagozatának vezetője, egyben a KÓTA 
társelnöke, a Hungaricum Bizottság veze-
tője, Olsvai Imre tanár úr, népzenekutató, 
valamint Pethőné Kővári Andrea, a bajai 
Ad Libitum Kórus karnagya. A Népdalkör 
a hangversenyre a mintegy 51 dalcsokor-
ból álló repertoárjából nagy gonddal vá-
lasztotta ki azt a 8-at, amely a legjobban 
fémjelzi a kórus 40 éves munkáját. Így 
került a műsorba a 40 évvel ezelőtt énekelt 
első dalcsokor, az első citera kísérettel 
énekelt csokor, az 1969-ből származó 1. 
Röpülj, páva döntő műsorának részlete, 
egy székely népdalcsokor, Márton István 
szóló citerajátéka. 
A hangversenyt követően Birinyi József 
népi hangszer bemutatóját hallgathatták 
meg a vendégek, majd a zsűri méltató sza-
vait követően a Sükösdi Népdalkör 7. al-
kalommal is megkapta az „Arany páva” 
minősítést. Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzata személyre szóló ajándékkal, a 
KÓTA elnöke oklevéllel köszöntötte az 
ünnepelteket. Az alapítókat az Agro-

Sükösd KFT karórával ajándékozta meg. 
A hangverseny végén óriási meglepetésre 
Dr. Cseh Bélának, a kórus alapítójának és 
vezetőjének, mondhatni „a népdalkör lel-
kének”, áldozatos munkájáért, amit a 
sükösdi népi hagyományok megőrzésére, 
ápolására fordított, Dr. Plázár Lajos, Lógó 
András után harmadikként Sükösd Nagy-
község Önkormányzatának Képviselő Tes-
tülete Sükösd Nagyközség Díszpolgára 
címet adományozta. 
Ezen a napon a vendégek egy valóságos 
„időkapszulában” érezhették magukat, 
mely 40 évvel ezelőttre repítette vissza 
őket, 1972 novemberébe, amikor Rácz 
Andrásné a Spárgás brigád tagjait közös 
éneklésre bíztatta és ezzel megalapította a 
Sükösdi Népdalkört. 
A mi generációnknak mi dolga maradt? 
Tovább vinni és ápolni ezt a csodálatos 
hagyományt. Boldog születésnapot kívá-
nunk!     Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
(támogatók a www.sukosd.hu oldalon) 

„Arany páva” díjas a Sükösdi Népdalkör 

Szépen növekednek a Sükösdi Iskola park-
jában azok a fák, melyeket olyan nyolcadi-
kos tanulók ültettek, akik elnyerték az 
Apáczai Kiadó által létrehozott Apáczai 
Díjat. E díj elnyeréséhez a pályázóknak 
három részből álló pályamunkát kellett 
készíteniük, melynek középpontjában egy 
történelmi munka megírása állt, helytörté-
neti vonatkozással. A pályázatra beküldött 
munkák közül a legjobbakat egy 5 tagú 
zsűri választotta ki. 2008-ban Bujdosó 
Helga, 2009-ben Regős András, 2010-ben 
Bitó Bernadett, 2012-ben Regős Péter 
munkái kerültek ki győztesként az orszá-
gos pályamunkák közül. 
A díj nyertesei az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékére ültették a kis cse-
metéket, így fejezve ki tiszteletüket és 
hálájukat a forradalom ifjú résztvevői 
iránt. Tóthné Késmárky Mária igazgatónő 

a fák elé 
kis réz-
táblákat 
készítte-
tett, így 
őrizve 
meg az 
utókor 
számára 
a fák 
ültetői-
nek ne-
vét.  

 Az idei évben Regős Péter „Angyal vigyél 
hírt a csodáról” címmel írt történelmi 
munkát az 56-os forradalomról. Részlet a 
pályamunkájából: 
„A 20. század közepe a magyar történe-
lem talán egyik legsötétebb korszaka. A 
viharvert magyar nép azonban 1956-ban, 
a lélektipró terror és elnyomás közepette 
sem félt felemelni a szavát, és világgá 
kiáltani, hogy szabadnak született. (…) A 
budapesti eseményekről a sükösdiek a 
rádióból értesültek. A forradalomtól a 
szabadságot remélték. Sükösdön az embe-
rek a mezőgazdaságból éltek. Létüket 
azonban nagyon veszélyeztette az egyre 
magasabb beszolgáltatási rendszer, az 
adók és az erőszakos téeszesítés. A falusi 
ember számára a föld szent volt, amit ősei 
hagytak rá, s ami a megélhetést biztosítot-
ta. A Rákosi-korszakban ettől akarták 
megfosztani a parasztságot. A kegyetlen-
kedések mindennaposak voltak. A félelem 
honolt vidéken is, hisz az emberek bízni 
sem mertek egymásban, mert a faluban is 
több fizetett besúgó élt. 
Október 23-a után néhány napos úgyne-
vezett szénszünet volt az iskolában. Októ-
ber 27-én délután többen összegyűltek a 
Tanácsháza előtt, majd zászlókkal kezük-
ben végigvonultak a falun. Közben 
„Munkát, kenyeret, Rákosinak kötelet! 
Ruszkik haza!” jelszavakat hangoztattak. 
Aztán a Himnuszt, Szózatot, Boldogasz-

szony anyánkat énekelték. A menethez 
egyre többen csatlakoztak. A templomnál 
egy fiatal felment a toronyba, és meghúz-
ta a harangokat. Nem történt atrocitás a 
faluban, bár voltak olyanok, akik azt ter-
vezték, hogy felakasztják a helyi kommu-
nistákat. Október végén a szegénység 
ellenére a sükösdiek 2 nagy teherautónyi 
élelmet hordtak össze a Községháza udva-
rán, amit aztán vittek Pestre a forradal-
mároknak. Nagy Imre november 4-i be-
széde lesújtóan hatott a falu népére. Vi-
dékről hazatérő emberek is arról számol-
tak be, hogy a vonat ablakából megszám-
lálhatatlan számú szovjet tankot láttak 
Budapest felé vonulni. Ismét a félelem 
költözött az emberek szívébe. November 
5-én Sükösdön is megjelent egy szovjet 
páncélos Bajáról, és elhurcolták a helyi 
nemzetőröket. Az október 27-i sükösdi 
felvonulás résztvevői közül több személyt 
elbocsátottak a munkahelyéről, és évekig 
segédmunkásként dolgozhattak fillére-
kért. 
Az idős embereket hallgatva, történeteik 
hatása alá kerültem. Az a félelmekkel teli 
időszak, amiben ők éltek, remélem sosem 
fog visszatérni. 14 évesként úgy gondo-
lom, soha nem feledkezhetünk meg 56 
hőseiről és mártírjairól, akik szilárdan 
hittek a magyar szabadságban, és életüket 
adták e szent ügyért.” 

Bujdosó Anna okleveles történelemtanár 

Faültetés 1956 tiszteletére 
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Ők is Sükösdről indultak…                              Dr.Polyák Zsolt rendőr ezredes 
Nagy tisztelettel köszöntelek a Sükösdi 
Napló „híres embereket” bemutató so-
rozatában! Valóban sok hír eljutott ró-
lad a szülőfaludba, Sükösdre is, most 
mégis arra kérlek, hogy meséld el, mi-
lyen úton jutottál el a jelenlegi munká-
dig, pozíciódig! Mi történt veled az álta-
lános iskola befejezését követően? 
Elkerültem Sükösdről, Kalocsán tanultam 
tovább, ahová falusi neveltetésem vitt. 
Tizenévesen ugyanis legjobban az állattar-
tás érdekelt, és kétkezi munkát már gyer-
mekként is szívesen végeztem a ház körül. 
Így mezőgazdasági szakközépiskolába 
jelentkeztem, ahol 1987-ben érettségiztem. 
Ezután elhelyezkedtem Baján, egy húsipa-
ri cégnél és közben egy újabb érdekes, 
rohamos ütemben fejlődő területtel, a szá-
mítástechnikával kezdtem foglalkozni. 
Elvégeztem egy felsőfokú tanfolyamot, 
1995-ben programozó képesítést szerez-
tem. Közben 1994-től már a Bajai Rendőr-
kapitányságon teljesítettem szolgálatot. 
Tehát valóban messzire sodort az élet, de 
meggyőződésem, hogy a munka, az álla-
tok, és a természet szeretete, a nyitottság, a 
kapcsolatteremtő készség olyan értékek, 
melyeket falumból, Sükösdről hoztam. 
Gyermekeimmel is igyekszem érzékeltetni 
ezek fontosságát. Nagyon szívesen járunk 
haza, édesanyámmal, családommal való 
találkozás mindig nagy öröm. Emellett a 
régi iskolatársakkal, tanáraimmal, barátok-
kal, ismerősökkel való beszélgetések is 
felüdítenek, sok kedves emléket idéznek 
fel.  
Úgy tűnik, egy ideig nem találtad a he-
lyed, pedig izgalmas szakmákat sajátí-
tottál el. Mi volt az indíték – ahogyan a 
bűnügyi filmekben szokták nevezni -, 
ahhoz hogy a rendőri pálya felé fordulj? 
Alapvetően egy új ismeretekre nyitott em-
ber vagyok, így a rendőri pályáig vezető 
utamat nem tartom haszontalannak. A 
szakközépiskolai évekre szívesen gondo-
lok vissza, és a civil életben végzett mun-
kám során is sok tudással, tapasztalattal 
gazdagodtam. Megtanultam, hogyan kell 
az elméleti ismereteket a gyakorlatban 
hatékonyan alkalmazni, és ennek a képes-
ségnek ma is nagy hasznát veszem. A szá-
mítástechnika pedig mindennapjaink ré-
sze. A rendőrség is különböző rendszerek 
segítségével dolgozza fel és tartja nyilván 
az adatokat, így a korábban megszerzett 
végzettségem és a programozói területen 
szerzett jártasságom nagyon jól kiegészíti 
a szakmai munkámat. A rendőri szolgálat 
ugyanis egy összetett terület, és talán ezért 
is tetszett meg. Az elméleti ismeretek, 
jogszabályok gyakorlatban történő alkal-
mazása, az események elemzése, informá-
ciók összegyűjtése sokszor nem egyszerű, 
de nagyon izgalmas feladat.  
Pályaválasztó nyolcadikosok osztályfő-

nökeként tudom, hogy 
milyen népszerű foglal-
kozás a rendvédelem. 
Hogyan lesz az ember-
ből nyomozó? 
A fiatalok érettségi után 
vehetnek részt rendőr-
képzésben, választhatják 
a rendészeti szakközépis-
kolákat, illetve a Köz-
szolgálati Egyetem Ren-
dészettudományi Karán 
is tovább tanulhatnak. 
Előbbi befejezésével 
tiszthelyettesként, utóbbi 
elvégzésével tisztként kezdhetik meg rend-
őri pályafutásukat. Az én életemben ez 
úgy alakult, hogy munka mellett iratkoz-
tam be az akkor még Rendőrtiszti Főisko-
lára, melyet 2000-ben végeztem el, majd 
2005-ben jogi végzettséget is szereztem. A 
bűnügyi területre talán nagyon erős szemé-
lyes indíttatás, leginkább a segítő szándék 
és a tenni akarás viszi az embert. Emellett 
a nyomozó nagyon fontos tulajdonsága, 
hogy logikusan gondolkodik, gyorsan át-
látja a helyzeteket, és a munkájában na-
gyon kitartó.  
Az interneten azt is olvastuk, hogy a 
sikereid eredményeképpen nemes egy-
szerűséggel a munkatársaid Sherlock 
Holmes-nak neveztek el. Melyik ered-
ményes nyomozásodra vagy a legbüsz-
kébb? 
A bűncselekmények mögött álló sértettek 
az esetek túlnyomó többségében olyan 
emberek, akiket veszteség, kár, fájdalom, 
vagy végzetes következményekkel járó 
tragédia ért. Ezzel azt szeretném érzékel-
tetni, hogy nincs kis- és nagy bűncselek-
mény. Természetesen például egy lopás és 
egy emberölés megítélése között a jogban 
és a közvélemény szempontjából is nagy a 
különbség. De a rendőri munkában a cél 
azonos: el kell fogni az elkövetőt és tisz-
tázni kell minden körülményt. Az elmúlt 
években számos emberölés nyomozását 
vezettem, így például a tompai hármas 
gyilkosság tettesét felderítő nyomozócso-
port munkájában is aktívan 
részt vettem. De legelső szak-
mai sikeremként tartom számon 
azt a sükösdi esetet is, ami kö-
zel 20 éve történt. Egy lakodal-
mas ház előtt feltörtek egy au-
tót, melyből több kabátot is 
elvitt a tettes, akit két nap alatt 
elfogtunk és a kabátokat is 
megtaláltuk.  
Egyébként szereted a detektív 
regényeket és filmeket? Egy 
kedves ismerősöm, amikor 
bonyolult döntés előtt áll, ak-
kor mindig elolvas egy bűnügyi könyvet. 
Szerinte serkenti a logikus gondolko-

dást. Valóban lehet belő-
lük tanulni? 
Ezt nem tudom megítélni, 
de egy biztos: a nyomozás 
során a hétköznapi élethez 
viszonyítva fordítottan 
működnek a dolgok. Míg a 
mindennapok során minket 
érő élményeket úgy mesél-
jük el családunknak, isme-
rősöknek, hogy az esemé-
nyeknél jelen voltunk, ad-
dig a nyomozók csak utóbb 
érkeznek ki a bűncselek-
mény helyszínére. Tehát a 

végeredményből kell összerakniuk azt, 
hogy mi, és hogyan történhetett korábban, 
amikor még nem voltak ott. Ez pedig csak 
úgy lehetséges, hogy az információkat, 
adatokat logikusan illesztik egymás után, a 
bizonyítékok láncolatát állítják fel, és így 
alkotnak képet az eseményről. Tehát el-
képzelhető, hogy vannak, akik számára a 
krimik ilyen formán egy másfajta gondol-
kodást közvetítenek, serkentik, inspirálják 
őket. Nekem mostanában kevés időm jut 
arra, hogy könyvet olvassak, de kedvenc 
íróm Agatha Christie.  
Az életed másik, nem kevésbé fontos 
oldaláról kérdezlek. Mesélj nekünk a 
családodról! 
Nős vagyok, első házasságomból van egy 
tizennyolc éves fiam. A második házassá-
gomban pedig két fiam született, ők most 
hat, illetve két és fél évesek. Feleségem is 
szakmabeli, de jelenleg legkisebb gyerme-
künkről gondoskodik otthon. Kecskeméten 
éltünk, hiszen 1997-től a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányságon teljesítet-
tem szolgálatot különböző beosztásokban, 
2010 decemberétől a főkapitányság bűn-
ügyi igazgatója voltam. Magyarország 
belügyminisztere 2012. október 1-jétől 
bízott meg a Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetésével, így Békéscsa-
bára költöztünk.  
Nagyon elfoglalt ember vagy. Mire van 
még a munkádon kívül időd, vagy mire 
szeretnél időt szakítani? 

        Farkas Zoltánnal a Békés Megyei 
Közgyűlés elnökével  
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November 11-én vasárnap délután 4 órakor diák mise, utána Már-
ton napi lámpás ünnep a cserkészek közreműködésével. Lámpás-
ról, gyertyáról mindenki maga gondoskodjék. 
Nov. 25-én Krisztus Király vasárnapján a délelőtti szentmisén( 9 
óra) a jubiláló házasok megáldása (25, 50 éve házasultak). Advent 
vasárnapjai dec.2. 9. 16. 23. Az advent időszakában reggel 6 órai 
kezdettel hajnali misék lesznek. 

Dec. 24-én éjféli mise, előtte fél 12-kor pásztorjá-
ték a templomban. 
Dec. 25. Karácsony napja; reggel 8-kor és délelőtt 
10 órakor lesz mise. 
Dec. 26. Karácsony másnapja 9-kor van mise. 
Dec.31. délután 5-kor Hálaadás. 
Jan.1. délelőtt 10 órakor és eset 5kor lesz szentmi-
se. 

A sükösdi futball története 9. rész 

Ha visszalapozunk 
a sükösdi futball történetében, azt találjuk, 
hogy az 1950-1965 közötti időszak egy 
tudatosan megtervezett és végig vitt egy-
másra épülő intézkedések folyamata volt. 
Elsősorban az új sporttelep építésére gon-
dolok, amelyet az éppen pályán lévő csa-
pataink javuló eredményei követtek. A 
legfontosabbnak azt tartom, hogy nem 
voltak kirívó mélypontjai. A sükösdi egye-
sületet járási szinten a megbízható és fejlő-
dőképes sportkörök között tartották nyil-
ván. Viszont a jobb és kevésbé sikeres 
ciklusok a futballt sem kerülik el. Okairól 
korábbi írásaimban már szó esett. A leg-
utóbbit azzal zártam „hogy kezdődhet 
minden elölről”. Akkor 1966-ot mutatott a 
naptár, a nehezen összeállt új csapatnak is 
mindössze másfél év adatott. A kapuban 
eltöltött 14 év után én köszöntem el elő-
ször egy súlyos csávolyi vereség után. Szó 
szerint szögre akasztottam a „csukákat”, a 
mai napig is ott lógnak. Elfogyott előlem a 
csapat, de el nem hagytam. Vezetőként 
arról álmodtam, hogy egyszer csinálunk 
Sükösdön egy „nagycsapatot”. A kapuban 
Nagy András, a közelmúlt kiváló portásá-
nak, Endrének édesapja követett, 1968 
végéig. Utána rövid időre próbálkozott 
ezzel a szép, de hálátlan poszttal Garisa 
István, Tóth Gyula és Kádár Miklós is. Az 
„öregek” közül az egyszál Dubecz Péter 
maradt mutatóba, mellette még Nagy Fe-
renc és Kolos László folytatta. Feljött az 
ifiből (pontosabban a Sükösd II.-ből, mert 
egy ideig nem korlátozták a túlkorosak 
szereplését) Radics József, Kovács Károly, 
Fujtó Pál, Csordás János, Bajai Péter és 
Katus Sándor. Az utóbbi három meghatá-
rozó szereplője lett a későbbi sükösdi sike-
reknek. Leigazoltuk Mike Istvánt, a gól-
erős technikás csatárt (az Aranykalász Tsz. 
Későbbi főagronómusát). Ő magasabb 
osztályból érkezett és feltétlenül erősítést 
jelentett. 1967-ben a tízcsapatos déli me-
gyei II. osztályban a csapat negyedik lett, 
1968-ban a járási első osztályban a 6. he-
lyen végzett. A bajnokságot a Csávolyi 

Egyesülés Tsz. SK. Nyerte és felkerült a 
megyei I. osztályba. 1969-ben felnőtt csa-
patunk a hetedik, az ifjúságiak a negyedik 
helyet szerezték meg. 1970 tavaszán egy-
fordulós bajnokságot írtak ki, összevonták 
a járási első- és másodosztályt. A 
Bajai Járást (valószínű az utazási 
költségek kímélése miatt) három 
hat-hatos csoportba osztották. 
Sükösd az első csoportba került, 
Gara, Bácsbokod, Hercegszántó, 
Nemesnádudvar és a Bajai Vasas 
MTE II. társaságába. Új edző, 
Varga Imre, az MTE volt NBII.-
es játékosa érkezett Bajáról. A 
várt siker vele együtt elmaradt, öt 
szerzett ponttal az utolsók lettünk. 
A forduló befejezésével az edző is 
távozott. Ez a tavaszi eredmény 
az évtized mélypontját jelentette. A 
sükösdi szívnek további kellemetlen ada-
lék, hogy Érsekcsanád a második csoport 
győztese lett. Ifjúsági csapatunk újjászer-
vezéséhez Bujdosó Mártont kértük fel. Itt 
kezdte edzői munkáját mivel egy sajnála-
tos baleset korán véget vetett játékos pá-
lyafutásának. Első nekifutásra csapata a 
negyedik helyen végzett. 1966-70 között 
nagy volt a jövés-menés a játékosállo-
mányban, sokan megfordultak az öltöző-
ben, volt aki csak pár hónapra próbálta ki 
magát. Az időszak köztes-átmeneti idő-
szaknak tekinthető, a korábbi évekhez 
mérhető stabil csapatot továbbra 
is keresni kellett, de bíztató jelek 
utaltak arra, hogy a közeljövőben 
megtaláljuk. Most -eltérően a 
korábbiaktól- két fényképen lát-
hatják a négy év legtöbbször pá-
lyára lépő játékosait. 
A felnőtt csapat: 
Álló sor balról jobbra: Bajai Pé-
ter, Radics József, Dubecz Péter, 
Kolos László, Mike István, Katus 
Sándor. 
Guggolnak: Nagy Ferenc, Fújtó 
Pál, Kovács Károly, Nagy And-
rás, Kádár Miklós. 

A képen nem látható: Bachmann János, 
Kovács Antal, Radics János, Lógó Mihály, 
Kádár György, Pusztai Zoltán, Aladics 
Mátyás. 
 

Az ifjúsági csapat: 
Álló sor balról jobbra: Kovács János, 
Fischer András, Bachmann József, Sipos 
József, Musza József, Aladics Antal edző, 
Szabó László. 
Guggolnak: Dunai József, Bujdosó Már-
ton, Németh József (Göröcs), Csordás 
János, Sárosi József. 
Fekszik: Szerdahelyi Lajos és Szabó Antal 
(Jonstone). 
A képen nem látható: Kollár László, Kincs 
János, Boldog Gábor, Sándor és László, 
Sánta László, József és Sándor, Kákonyi 
Tibor, Vörös János. 

Varsányi József 

A szabadidőm legnagyobb részét gyerme-
keimmel, feleségemmel töltöm.   
De szeretek olvasni és a számítógép előtt 
is szívesen időzök. A főzés sem áll távol 
tőlem, amikor időm van, leggyakrabban 

halászlevet készítek. A horgászat is pihen-
tet, kikapcsol, itt Békés megyében a Körö-
sökön sokan űzik ezt a sportot. Remélem a 
jövőben időnként nekem is lesz erre alkal-
mam. 

Gratulálok a napokban történt kineve-
zésedhez. További sok örömet kívánunk 
a személyes életedben és sok sikert a 
munkádhoz! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Ünnepi miserend 
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•  A Kick-Boxing Bajai SE sükösdi versenyzői a 
következő eredményeket érték el a Bajai OB-on: 
Pankovics Gréta I., Faddi Tamás II., Karaszi 
Erik II. és II., Sipos Gábor I., Molnár Kristóf 
II.,Molnár Gréta III., Sipos Kata.  

• A Nemzetközi Versenyen, Zalaegerszegen: 
Pankovics Gréta III., Faddi Tamás III., Karaszi 
Erik I., Sipos Gábor II., Molnár Kristóf II., 
Molnár Gréta I. és II., Sipos Kata II 
 
 

• Maraton futónk, Kolluti Margit a következő 
versenyeken szerepelt sikeresen: 
Nike félmaraton 21 km  18. hely 

    Bonyhád Bátaszék 25 km 1. hely 
    Spar maraton 42 km 19.hely  

Apatin /Szerbia/ félmaraton 21 km  3. hely  
• 2012. november 6-án indul az általános iskolá-

sok úszás oktatása. 
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következő szám megjelenik decemberben. Felelős kiadó: Tóthné Késmárky Mária  Szerkesztő: Kusztorné Varga Edit, Terjesztő: 
Sükösd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Nyomdai kivitelezés: Arculat Nyomda Baja 
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www.sukosdcsanad-amk.hu 

Elhunytak:  
Kernya András  80 éves  Deák F. utca 132. 
Nemes Lászlóné sz: Csóti Erzsébet  67 éves Mártírok 
útja 33.sz. 
Kiss Éva Mária 47 éves Dózsa György út 20. 
Regős Jánosné sz: Molnár Mária  75 
éves Ady utca 26. 
 

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 

Köszönet mindenért. 
Mindenkinek ezúton nagyon szépen köszönöm, akik Kernya András temetésén részt vettek. Köszönet illeti azokat 
is, akik csak egy jó szót is szóltak hozzám, és tettleg is segítettek nekem. Úgy látszik, hogy nem veszett még ki az 
emberekből a segíteni akarás. Tisztelettel: Bálint Józsefné 

 

  
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A  

2012. NOVEMBER 24-ÉN TARTANDÓ  
 

 
 

Helyszín: Lakodalmas Ház 
Belépő: vacsorával 3000Ft, vacsora nélkül 500Ft (22:00 óra után) 
Jegyek kaphatók a Fehér Akác Vendéglőben és a sportvezetőknél.  

Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 
Születés: 

Kővári Gergő ( anyja neve: Bogdán Erika Renáta )
Boros Dasztin  ( anyja neve: Tamás Annamária ) 
Bartok Dominik ( anyja neve: Németh Nikolett ) 
Vigh Krisztián   ( anyja neve: Salamon Andrea) 
Gémes Leonóra Anna ( Róka Mariann) 

 
Házasságot kötöttek: 

Klos Zsuzsanna és Sági József 
Nagy Marietta Klaudia és Szabó Tamás 

Sok boldogságot kívánunk! 

 

2012. december 1-én a Voluntas Kulturális Alapítvány  
szervezésében megrendezésre kerül az első 
sükösdi Néptánc találkozó, melyen a kör-
nyékbeli települések együttesei mutatják be 
táncaikat. A színes tánc kavalkádot táncház 
követi, ahol bárki elsajátíthatja a lépéseket! 
A rendezvény helyszíne a Sükösdi Lakodal-

mas Ház. 
Részletek a plakátokon! 


