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Közeleg a karácsony, egészen 

közel van; alig pár nap van hátra, 

és eljön a nagy nap.  

Nagyon várjuk már!  

Várjuk, mert nem kell dolgozni, 

iskolába menni! 

Várjuk, mert együtt lesz a család! 

Várjuk, mert mindenki várja! 

Várjuk, mert most kicsit elnéző-

en néz apa, anya vagy a rokonság 

minden egyes tagja, ha nem két 

szelet mákos kalács csúszik le a 

torkunkon, hanem valamennyivel 

több. 

Várjuk, mert várni kell, várni a 

nagy napot, ami túlmutat kalá-

cson és boron, túlmutat az aján-

dékokon, elmutat az istállóig, a 

pásztorokig, elmutat egészen 

Betlehemig. 

Mi is a karácsony lényege? 

Könnyű rá a válasz: a szeretet. 

De vajon ez csak egy szó, ame-

lyet kötelességszerűen vágunk rá 

erre a kérdésre, vagy meg tudjuk 

tölteni valódi tartalommal, meg 

tudjuk élni az érzést? A kará-

csony egy gyönyörű, meghitt, 

bensőséges ünnep. Miről is szól-

hat ilyenkor karácsony táján a 

rege, mintsem a szeretetről. Arról 

a tüneményes varázslatról, amely 

most bejárja, meghódítja a vilá-

got, és soha sem veszít időszerű-

ségéből. A szeretet értékelésével, 

értelmezésével, ezernyi tanul-

mány foglalkozik. Nekem a kö-

vetkező egyszerű, ám igencsak 

sokatmondó megfogalmazás 

vésődött az emlékezetembe, 

melyet Müller Péter közismert 

magyar írónk vall: ”Az ember 

értékét nem az esze, a műveltsé-

ge, nem a hatalma vagy a tehet-

sége, hanem a lényéből áradó 

melegség minősíti. Vagyis a 

szeretetnek behunyt szemmel is 

érezhető jelenléte.”  

Azt hiszem, hogy ehhez nem kell 

külön magyarázatot fűzni és 

nyilván ahhoz a bölcselkedéshez 

sem fér kétség, amely szerint a 

szeretet igazából csak akkor él, 

ha mindennap él. Ám, mégis 

köztudott hogy az igazi szívből 

fakadó szeretetnek, karácsony 

táján egészen más színezete van. 

Hogy miért? Mert az őszinte 

karácsonyi szeretet, amit szívből 

kapsz, nem marad benne a jókí-

vánságokban. Az életre kel, be-

léd költözik, és minden nap veled 

van. Nem hagy egyedül. Ez a 

szeretet minden ébredésnél vár, 

megfogja a kezed, elkísér az 

utcán, vásárol veled a boltban, és 

veled együtt dolgozik, végzi a 

feladatokat. Így a hétköznapok, 

bármit is hoznak, bármit is teszel, 

ünnepnapokká válnak. 

Álljunk meg tehát e bensőséges, 

szent ünnepen egy kis időre, 

hogy meggyőződhessünk róla, 

tudunk-e tiszta szívből szeretni 

tudunk-e, örülni egymásnak, és 

ha igen, akkor más dolgunk nem 

lehet a világon, mint küzdeni a 

legnemesebbért: egymásért. 

Kedves Gyerekek! 

A karácsony a család ünnepe is – 

nem csak a gyerekeké… Ilyenkor 

jut ideje a szüleiteknek a pihe-

nésre, ilyenkor van lehetőségük a 

feltöltődésre. Milyen szép is 

lenne, ha ez a néhány nap a fel-

hőtlen családi együttlété lehetne. 

Segítsetek hát ti is! És nemcsak 

azzal, hogy segítetek a házi mun-

kában, a készülődésben, hogy 

mindenre jusson idő, hanem 

azzal is, hogy igazi karácsonyi 

angyalkákká válva odafigyeltek 

másokra is. Észreveszitek, hogy 

minek örülnének a szüleitek? 

Mire vágynak a családtagok? 

Mert mindenkinek mást és mást 

jelent az ünnep: nagypapa talán 

szeretné elolvasni a könyvet, 

amelyre vágyott; nagymama 

szeretne minél több időt veletek, 

az unokákkal tölteni; édesapa 

élvezné a csendet; édesanya pe-

dig arra vágyik, hogy ez alatt a 

pár nap alatt vele is törődjenek 

egy kicsit. Ugye nem teljesíthe-

tetlen kívánságok ezek? Különö-

sen, ha tudjuk, hogy egy kis an-

gyali segítséggel valóra is váltha-

tóak. 

Mindig jólesik, de advent idején 

különösen szívmelengető bizser-

gést okoz felidézni régmúlt kará-

csonyok emlékét. Amikor még 

csillogó szemmel vártuk a cso-

dát, gyermeki, tiszta lélekkel 

készültünk Jézus születése napjá-

ra. Később az otthon melege 

újabb és újabb tartalommal gaz-

dagította az ünnepet. Szinte cso-

da történt, amikor cseperedvén, 

kamaszodván tudatosult ben-

nünk; mennyivel jobb adni, mint 

kapni.  

Ezek alapján érdemes átgondol-

ni, hogy mi mit várunk a kará-

csonytól. Mi az, ami nélkülözhe-

tetlen, mi az, amitől ünnep az 

ünnep, amitől igazi a karácsony. 

A karácsony megéléséhez hozzá-

tartozik a csend, a pihenés és a 

szeretteinknek nyújtott idő és 

minőségi figyelem. 

Kívánom, hogy mindannyian 

megtaláljuk az örömteli ünnep-

hez vezető utat! 

Kívánok minden sükösdi csa-

lád számára békés, boldog, 

szerettei körében megélt szép 

karácsonyi ünnepet! 

 

Tamás Márta polgármester 

Szeretettel hívjuk a falu lakosságát 2014. dec. 22-én hét-
főn este 17.00 órakor kezdődő Falukarácsony ünnepünkre. 
A rendezvény helyszíne a Lakodalmas Ház, ahol fellépnek 
nagycsoprotos óvodásaink, iskolánk 3. osztályos tanulói, 

valamint a cserkészek gyermek-kórusa. 
Az ünneplés a Hősök terén folytatódik tea, forralt bor, és 

egy kis harapnivaló mellett. 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

 

2014. november 10.: 

Első napirendben a Képviselő-

testület helyi önkormányzati rende-

letet alkotott, mivel a 6/2014. (IX. 

25.) BM rendelet előírja, hogy a 

települési önkormányzatok szociá-

lis célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásá-

ra akkor jogosultak, ha önálló ren-

deletben alakítják ki a tüzelőhöz 

jutás feltételeit. Meghatározták a 

2015. évi belső ellenőrzés szem-

pontjait. Döntöttek az önkormány-

zat saját tulajdonában lévő földte-

rületek hasznosításáról, és művelé-

si kiadásairól. Az államháztartásról 

szóló törvény előírásainak megfe-

lelően nevesítették az önkormány-

zati könyvelési rendszer kormány-

zati funkcióit. A helyhatósági vá-

lasztás után felülvizsgálni kellett a 

szervezeti és működési szabályza-

tot a 2014. október 12. után hatá-

lyos Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló törvény szerint. 

A szennyvízberuházáshoz kötődő 

társulati hitelfelvételhez az önkor-

mányzatnak készfizető kezességet 

kellett vállalni úgy, hogy az önkor-

mányzati kötelező feladatok ellátá-

sát nem veszélyezteti. Ennek érde-

kében a központi állami támogatá-

sok számára külön alszámlát nyi-

tott az önkormányzat. Ezt a képvi-

selők jóváhagyták. Az önkormány-

zat tulajdonában lévő sportcsarnok 

vizesblokkjának felújítására keretet 

biztosítottak. A munkák főként a 

közfoglalkoztatottak közreműködé-

sével folynak. Határoztak a Sükös-

di Polgármesteri Hivatal téli igaz-

gatási szünetének időpontjáról: 

2014. december 23-tól 2015. janu-

ár 4-ig, az újév első munkanapja 

2015. január 5. 

 

2014. november 26.: 

Sükösdön 2014. október 12-vel 

megválasztott roma nemzetiségi 

önkormányzat felállt. A működésü-

ket a helyi önkormányzatnak kell 

támogatni a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

szerint. Az együttműködésről meg-

állapodást kell kötni. Ennek terve-

zetét fogadta el a Képviselő-

testület.  A Sükösdi Polgármesteri 

Hivatal Alapító okiratát módosítot-

ták az új kormányzati funkciók 

beépítésével. A sükösdi önkor-

mányzat részvételével is működő 

önkormányzati társulásokba dele-

gált a képviselő-testület tagokat és 

módosították a társulási megállapo-

dásokat. Az Általános Iskola javas-

latára egy sükösdi tanuló számára 

támogatást állapított meg a testület 

az Arany János Tehetséggondozó 

Programba. Ajánlatok alapján el-

döntötték, hogy a következő bizto-

sítási évre az Allianz Hungaria Zrt-

vel köt biztosítást az önkormány-

zat. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

      Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzatának Képvise-
lő-testülete nevében 
kívánunk mindenkinek 
békés, boldog karácsonyi 
ünnepet, és egészségben 

megélt boldog új esztendőt!  

A Sükösdi Polgármesteri Hiva-
tal dolgozói nevében békés 
karácsonyt és egészségben, 
örömökben gazdag Újévet 
kívánunk! 
Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

A képviselők a 2014. nov-

ember 10-i ülésen döntöttek az 

önkormányzati tulajdonban lévő 

földek hasznosításáról. A döntés 

értelmében az eddig bérbe adott 

földeket saját művelésbe vesszük. 

Az elképzelések szerint olyan gaz-

dálkodást folytatunk, mely jól il-

leszthető a közmunka programhoz. 

Ezzel egyrészt értékteremtő munkát 

biztosítunk a programban résztve-

vőknek valamint lehetőséget terem-

tünk az adott kultúrák akár háztáji 

termesztési technikáinak a megis-

merésére is. A cél idővel a minél 

nagyobb arányú kézimunka igényes 

helyi hagyományokkal is rendelke-

ző növények termesztése a megfe-

lelő gyakorlat és tapasztalatok meg-

szerzése után. 

Jelenleg a „támi” területen 13,5 

hektár búza lett elvetve és 2 hektár 

terület lett előkészítve fűszerpapri-

ka vetéséhez. A képviselők meg-

győződése, hogy a fűszerpaprika 

termesztés és feldolgozás hagyomá-

nyinak a megőrzése illetve folytatá-

sa sikertörténet lehet Sükösd szá-

mára. Ehhez további lehetőségeket 

biztosíthat a Dózsa György úton 

kialakítani tervezett Faluház létre-

hozása is, amely a feldolgozás és 

értékesítés „bázisa” lehet. 

A másik nagyobb, egybefüggő 

terület a benzinkút körül található 

gyengébb minőségű 10 hektáros 

darab, ami a rendezési terv szerint 

ipari övezet. Ezeket figyelembe 

véve a tervek szerint 1 hektáros 

területen császárfa termelést foly-

tatnánk. Ez egyrészt kiváló energia 

növény, ami három év alatt vágás-

érett az aprítékolásra. Ez a terület 

képes ellátni az önkormányzati 

aprítékégető kazánokat tüzelő-

anyaggal. Megfelelő ütemezéssel 

telepítve minden évben folyamatos 

munkát és megfelelő mennyiségű 

tüzelőanyagot tud biztosítani. Más-

részt hosszabb nevelés után bútor-

faként is értékesíthető. Termeszté-

se, feldolgozása szintén kézimunka 

igényes így megfelelően illeszkedik 

a közmunkaprogram bővítési elkép-

zelések közé. A maradék területe-

ken egyelőre az adottságoknak 

megfelelő szántóföldi kultúrák 

termesztését tervezzük, amíg a 

végleges állapot illetve hasznosítás 

ki nem alakul. A 

szükséges gépi munkákat lehetőség 

szerint az önkormányzat saját gépe-

ivel, illetve helyi vállalkozók bevo-

násával tervezzük elvégezni.  

Ezúton is köszönjük minden érin-

tettnek a kezdéshez nyújtott taná-

csait, segítségét és bízunk benne, 

hogy hamarosan a konyhakertekben 

elért sikerekhez hasonlókról tudunk 

beszámolni az itt elkezdett munkák 

kapcsán is! 

Szintén a november 10-i ülésen 

határozott a Testület a sportcsarnok 

öltözői vizesblokkjainak a felújítá-

sáról. Ennek megvalósítása már 

több benyújtott pályázat részét 

képezte, de sajnos évek óta nem 

nyertünk rá forrást. Műszaki állapo-

ta viszont elengedhetetlenné tette a 

munka elvégzését, melyet az Ön-

kormányzat saját erőből finanszí-

roz. A teljes tervezett költségvetés 

2,2 millió forint, melyből 1,1 millió 

a vízvezeték rendszer teljes felújítá-

sának anyag- és munkaköltsége, a 

másik 1,1 millió forint a kőműves-

munkák- és a nyílászárók anyag-

költsége. A munkálatok magukban 

foglalják a vezetékrendszer teljes 

cseréjét, öltözőnként 3 zuhanyzó 

építését, a mosdókagylók és WC 

csészék cseréjét, szerelvényezést, 

burkolat- valamint nyílászárók 

cseréjét (a WC-k esetében is), hőtá-

rolós bojlerek beszerelését és a 

radiátorok cseréjét és a festést. A 

kivitelezést ismét az a közfoglal-

koztatott kőműves brigád végezte, 

akik a könyvtár- és egyéb intézmé-

nyi felújítási munkák alkalmával 

már bizonyítottak. Köszönet nekik 

és mindenkinek aki részt vett a 

munkában! 

Örvendetes, hogy a sportcsarnok 

kihasználtsága egyre nagyobb. Az 

iskolai testnevelés órákon kívül 

rendszeresen használják sükösdi és 

vidéki focicsapatok, működik itt 

ezen kívül asszonytorna, szertona, 

női foci, kick-boksz valamint aszta-

litenisz edzés is. Szinte minden este 

délután van látogatottsága a csar-

noknak, többek között ezért is volt 

már időszerű ennek a felújításnak 

az elvégzése. Reméljük, hogy a 

Karácsonyra elkészülő új vizes-

blokkok sokáig szolgálják minden 

sportszerető örömét! 

Soós Gergő alpolgármester  

A Sükösdi Általános Iskolában 

a téli szünet 2014. 12. 19-től 

2015. 01. 04-ig tart. A munkát 

„B” tanítási héttel kezdjük! 

Kellemes ünnepeket és jó pihenést 

kívánunk mindenkinek! 

2015. évben új sorozatot szeretnénk indítani „ Én már megfőz-

tem!” címmel, melyben ügyes sükösdi háziasszonyok és „szakácskodni” szerető férfiak vagy 

akár gyerekek receptjeit szeretnénk közzétenni. Bízunk benne, hogy előkerülnek a nagyszü-

lők szakácskönyvei, kézzel írott receptgyűjteményei, régi idők ételei. Célunk nem más, mint 

hogy felelevenítsük a tradícionális sükösdi ételeket, ízeket, de helyet biztosítunk az újdonsá-

goknak, a gyorsan elkészíthető, praktikus ételeknek is! A recepteket a Polgármesteri Hivatal 

titkárságára lehet vinni, vagy elküldhetik a sukosdinaplo@gmail.com címre.       Szerkesztők 
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Óvodai hírek 
Az idei évben rendhagyó módon 

szerveztük meg adventi munkadél-

utánunkat. Óvónők kezdeményezé-

sére úgy gondoltuk az idei advent-

ben jótékonykodni szeretnénk. 

Előzetesen „Cipősdoboz akció” 

keretében gyűjtést hirdettünk a 

szülők körében gyerekjátékokból, 

gyermekruhákból. Rengeteg dolgot 

összehordtak a szülők. A munka-

délutánon a begyűjtött holmik 

szortírozása, dobozolása volt a 

feladat. Több mint 60 dobozt sike-

rült megtölteni. 

A csomagolás után az óvónők 

javaslatára fogjuk kiosztani a cipős 

dobozokat.  Mivel annyi rászoruló 

gyermekük nincs, ahány doboz 

elkészült, úgy döntöttünk, a mara-

dékot felajánljuk a Bajai gyermek-

kórház javára. 

Dudásné Grau Ágnes  

ÁMK igazgató 

Mikulás a Tano-

dában 
December 6-án szokatlan látogatók 

érkeztek a Sükösdi Szent Anna 

Tanodába. A piros ruhás, pocakos, 

fehér szakállas öregúr kíséretében 

két fekete krampusz is meglátogat-

ta a tanodásokat. A gyerekek ver-

seket és szebbnél szebb ígéreteket 

tettek a Mikulásnak arra vonatko-

zóan, hogyan fogják szorgos mun-

kával, tanulással a jegyeiket szépí-

teni. A kis piros csomagban a fi-

nomságok mellett egy kis iránymu-

tatást is kaptak a gyerekek: 

"Te magad légy a változás, amit 

l á t n i  s z e r e t n é l  a  v i l á g -

ban"  (Gandhi) 

Kusztorné Varga Edit mentor 

A Sükösdi 

ÁMK vala-

mennyi dolgo-

zójának és a 

Sükösdi Napló 

minden olvasó-

jának áldott, 

békés kará-

csonyt és bol-

dog, új évet 

kívánok! 
 

Dudásné Grau 

Ágnes ÁMK 

igazgató 
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Ünnepi 

miserend: 
Dec. 24. 23:30-kor 

Pásztorjáték a temp-

lomban 

24:00-kor Éjféli szent-

mise 

Dec. 25. Karácsony, 

8:00 és 10:00 órakor 

lesz szentmise 

Dec. 26. Karácsony 2. 

napja, reggel 9 órakor 

ünnepi szentmise 

Dec. 27. szombat 17:00 órakor éne-

kes szentmise 

Dec. 28. Szent család vasárnapja, 

reggel 9:00 órakor van szentmise 

Dec. 29. hétfő 17:00 óra hétköznapi 

esti mise 

Dec. 30. kedd 17:00 órakor hétköz-

napi esti mise 

Dec. 31. szerda Szilveszter napja, 

17:00 órakor Év végi hálaadó szent-

mise 

2015. jan. 1. Újévkor délelőtt 10:00 

órakor és este 17:00 órakor lesznek 

szentmisék 

Hétköznapi szentmisék időpontja 

17:00 óra 

 

Szombaton este 17:00 óra 

Vasárnap reggel 9:00 órakor van a 

szentmise. 

 

2015. jan. 6. kedd Vízkereszt, pa-

rancsolt ünnep, délelőtt 9:00 órakor 

és délután 17:00 órakor lesznek 

szentmisék. 

 

Lei János plébános 

 

Cserkészhírek 
November 9-én soha nem látott 

gyermeksereg vett részt kicsi lám-

pásaival a hagyományos Márton-

napi felvonuláson és az azt követő 

vendéglátáson a tábortűz mellett a 

templomkertben. A szokások sze-

rint ezen a napon lehetett még 

jóízűen lakmározni, mulatni a 40 

napos adventi böjtöt megelőzően. 

 

December 6-án a kicsik és nagyok 

legnagyobb örömére a templo-

munkba látogatott az „igazi” Szent 

Miklós püspök. A jó gyerekek az 

intelmek mellett bőséges ajándék-

ban is részesültek. 
 
Az idei évben is decem-

ber 23-án kedden ren-

dezzük, hagyományos 

csapatkarácsonyunkat. 
Délután négy órától várjuk a cser-

készeket az egyházközségi házba. 
 
December 29-én hétfőn téli cser-

késznapot tartunk, kirándulással, 

játékkal. 

Gyülekező az egyházközségi ház-

nál délelőtt 10:00 órakor. A prog-

ram részleteiről az őrsvezetődnél, 

és a csapat Facebook oldalán tájé-

kozódhatsz.          Cserkészvezetők 

Szent Erzsébet ünnepén 
"Tegyétek boldoggá az embere-

ket!" 

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe 

minden évben arra szólít fel ben-

nünket, hogy ne csak ünnepeljük és 

csodáljuk benne a szolgáló szeretet 

példáját, hanem kövessük jóté-

konykodó útmutatását is. A mind-

össze 24 évet élt magyar királylány 

felismerte és radikálisan megvaló-

sította az evangéliumi felebaráti 

szeretetparancsot. Példája azért 

tűnik ki a jótékonykodó szentek 

sorából, mert a saját történelmi 

korában az uralkodók között nem 

volt példa arra, ahogyan ő a rászo-

rulókat minden téren segítette. 

Számunkra a példája útmutatás és 

személye égi közbenjárást is jelent, 

hiszen a Katolikus Karitásznak, a 

Katolikus Egyház hivatalos segély-

szervezetének a védőszentjeként 

tekintünk rá. Amikor közbenjárást 

kérve emlékezünk rá, tettekre sar-

kallnak Erzsébet szavai.  

"Tegyétek boldoggá az embere-

ket!" 

A Sükösdi Karitász a szombati és a 

vasárnapi Szentmisén a lélekre 

hatva örömet akart szerezni a hí-

veknek. Szent Erzsébet kedves 

virágával - fehér rózsával - lett 

feldíszítve az egész templom, az 

oltár. Erzsébet kenyeret készítet-

tünk, amelyet a Szentmise keretein 

belül a Plébános Úr megáldott. Az 

áldás után a Karitász tagok kiosz-

tották . Mellé egy katolikus naptár 

is került. Öröm töltötte el szívünket 

látván, hogy a hívek szeretettel, 

köszönettel fogadták a kedveske-

dést. Mi is szeretnénk követni 

Szent Erzsé-

bet jótékony-

kodó példá-

ját. 

V a s á r n a p 

templomunk-

ban kettős 

ünnep volt. 

Ezen a Szent-

misén kö-

szöntötte és 

áldotta meg 

Plébános Úr a 

25, 50, 60 

éve házasodott párokat. Mi is szép 

és boldog éveket kívánunk 

mindannyiuknak. 

 

Sükösdi Katolikus Karitász  

Késmárki Józsefné, született Nemes 

Mária 2014. november 1-én ünnepelte 90. 

születésnapját. Ez alkalomból köszöntötte 

Őt Tamaskó Jenőné Anna anyakönyvveze-

tő és Tamás Márta polgármester. 

 

Lovák István november 6-án töltötte be a 

95. évét. A falu nevében Bánné dr. Raffai 

Gyöngyi jegyző és Tamás Márta polgár-

mester köszöntötte.  

Pista bácsi jelenleg a legidősebb a faluban. 

 

Mindkettőjüknek hosszú boldog életet és 

mindenekelőtt jó egészséget kívánunk! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
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Asztalitenisz 

Kedden, pénteken és 

vasárnap délután 16:00-

tól 19:00-ig a Lakodal-

mas Házban. 

AA csoport találkozói 

minden szerdán 

délután 5 óra-

kor . 

Internetezési lehetőség 

minden munkanapon! 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15-

19 óráig. 

Nyitva: Hétfő:szünnap, 

Kedd-Csütörtök-Péntek: 14-

18 óráig, Szerda: 10-12 és 14

-18-ig, Szombat: 9-12-ig 

Kéthetente pénteken este 

7  órakor a Művelődési 

Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 

a Művelődési Ház nagyter-

mében 

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. 

    Állandó  

rendezvényeink 

 

Minden csütörtökön este 6 órától várjuk 

körünkbe a Kertbarátokat! 

A Mozgáskorlátozottak Egyesület 

fogadóórái  
a Művelődési Házban  

Szombat délután 17.00-18.00 óra között a sportcsarnokban  

női foci edzések vannak. Szeretettel várjuk az ebben a sportágban 

mozogni vágyókat! 

 

 

 

 December 19-én  

17:00-kor a Sükösdi 

Általános Iskola kará-

csonyi ünnepsége a 

templomban. 

 December 22-én, 

hétfőn 17:00-kor Fa-

lukarácsony a Lako-

dalmas Házban és a 

Hősök terén. 

 December 23-án dél-

után 4 órakor Csapat-

karácsonyt rendez a 

cserkészcsapat az 

Egyházközségi Ház-

ban. 

 December 24-én 

23:30-kor az éjféli 

mise előtt Pásztorjáté-

kot mutatnak be a 

sükösdi hittanosok és 

cserkészek. 

 December 29-én dél-

előtt 10 órakor Téli 

cserkésznap az Egy-

házközségi Házban. 

 

A Mozgáskorlátozottak 

Egyesületének fogadóórái 

A helyi Mozgáskorlátozot-

tak Egyesületének fogadó-

órái a 2015. évben a követ-

kező időpontokban lesznek: 

2015. 01.06. 2015.02.03. 

2015.03.03. 2015.04.07. 

2015.05.05. 2015.06.02. 

2015.07.07. 2015.08.04. 

2015.09.01. 2015.10.06. 

2015.11.03. 2015.12.01.  

A fogadóórák a megjelölt 

napokon délután 13-15 

óráig lesznek a Művelődési 

Házban.         Stróbl Mária 

2014. december 13-án harmadik 

alkalommal került megrendezésre a 

„Tiszta szívvel” -gyertyafényes, 

zenés irodalmi est elnevezésű kará-

csonyváró rendezvény a megújult 

könyvtárban. Az összejövetel erede-

ti célja változatlan maradt. Az iro-

dalmat és zenét kedvelő baráti tár-

saság versekben és dalokban mond-

ja el egymásnak gondolatait. Itt 

bárki felléphet, akinek van az emlí-

tett formában ”mondanivalója”, 

csupán egy feltételt kell szem előtt 

tartani: bármit, bárki...csak tiszta 

szívvel... 

Az év végi rohanásban jól esik egy 

picit lassítani, megállni, szép ruhát 

ölteni, gyertyát gyújtani és egy pil-

lanatig elmerülni a gondolatok ten-

gerében, feltöltődni a zenében, be-

fogadni a művészetek apró porsze-

meit, melyeket az összegyűlt mű-

kedvelő emberek hintettek sze-

münkbe.  

Köszönjük a sükösdi Könyvtár, 

Információs és Közösségi Hely 

támogatását, hálás köszönetünk 

Dósai Dezsőnek, aki szükséges 

hang - és fénytechnikát az est ren-

delkezésére bocsátotta, és köszönet 

Faragó Nórának, a szervezőnek, 

hogy idén is ilyen sokan adták át 

gondolataikat „Tiszta szívvel…” 

 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

---gyertyafényes, zenés irodalmi estgyertyafényes, zenés irodalmi estgyertyafényes, zenés irodalmi est   

Író-olvasó találkozó a könyvtárban 
December 9-én író-olvasó találkozót rendeztek a meg-

újult sükösdi könyvtárban. Az író, Kassovicz László 

"meseíró és -mesélő", az olvasók az iskola 3-4-5. osztá-

lyos "aprónépe" voltak. Laci bácsi két "rímbe- és 

ráncbaszedett" magyar népmesével bűvölte el a gyereke-

ket. A kisebbek szájtátva figyelték a szokatlan előadást, a 

nagyobbak jókat kacagtak a mesélő vicces játékain. A 

barátságos új környezetben nagyon jól éreztük magunkat, 

öröm volt látni, ahogy a kicsik és nagyok birtokba vették 

a könyvtárat, ahogy a szőnyegen kuporogva, hasalva, 

széken és polcon ülve nagy izgalommal barangoltak egy 

órácskát a Mesék 

csodálatos biro-

dalmában. Jó 

szívvel ajánlom 

mindenkinek az 

író kedves kis 

mesekönyveit, 

melyeknek fő-

szereplője Pa-

macs. 

Kusztorné Varga 

Edit szerkesztő 



6  

 

Neapoli Vion 

A várossal való első ismerkedésünk 

végén, a szállásunk felé ballagván 

az egyik mellékutcában újabb ta-

vernát pillantottunk meg, és úgy 

gondoltuk, hogy ide még érdemes 

lenne betérnünk. Ennek megfelelő-

en cselekedtünk, a történetnek 

pedig az lett a vége, hogy összeba-

rátkoztunk Jánnisszal, az étterem 

tulajdonosával. Innét kezdve, ha 

görög ételt szerettünk volna fo-

gyasztani, akkor kizárólag ide tér-

tünk be. A három sükösdi fiatal 

még abban a megtiszteltetésben is 

részesült, hogy egyik nap kora 

délután a taverna konyháján elké-

szíthettek egy hamisítatlan magya-

ros tojásrántottát. Közben persze 

jól fogyott az otthonról hozott pá-

linka is, melynek eredményeként 

este, a sziesztát követően Jánnisz 

nem tudta kinyitni a tavernát: he-

lyette a felesége és az anyósa nyi-

tott…  

 Mint a bevezetőben emlí-

tettem, utazásunk csillagászati 

célzattal körvonalazódott, azonban 

ebben a tekintetben most nem vol-

tunk valami szerencsések. Bizony 

előfordult, hogy hosszú időre fel-

hők borították az eget, illetve egy 

alkalommal órákon keresztül öm-

lött az eső. Összességében 8-10 

órát töltöttünk el távcsöveink mel-

lett, ami igazán nem sok. Mivel 

azonban a korábbi görögországi 

expedícióink csillagászati szem-

pontból maximális sikert hoztak, 

most azért annyira nem voltunk 

elszomorodva. Örültünk, hogy 

ismét a mediterrán világban járha-

tunk, és hogy rengeteg kulturális 

értékkel gazdagodhatunk. Már az 

első napok egyikén meglátogattuk 

a szállásunkhoz viszonylag közel 

található Kastania-

cseppkőbarlangot. Számomra ez a 

program jelentette az utazás egyik 

csúcspontját. Ez a természeti csoda 

tulajdonképpen nem nevezhető 

nagynak a barlangok világában, 

ami miatt viszont döbbenetesnek 

kell tekinteni, az a benne található 

cseppkövek hihetetlen sokasága. A 

kisebb-nagyobb, illetve óriási 

cseppkövek összezsúfolódva, elké-

pesztő mennyiségben csüngenek az 

ember feje fölött, vagy sorakoznak 

a lépcsőfokok mellett. A sokunk 

által jól ismert észak-

magyarországi Baradla-barlang 

ehhez képest jóval nagyobb, vi-

szont a cseppkövek sűrűségét te-

kintve vitathatatlan a Kastania-

barlang fölénye. 

 Ha a Peloponnészosz-

félszigetre utazunk, akkor nem 

szabad kihagyni Monemvasziát 

sem. 2011-ben már felkerestük, és 

most ugyancsak meglátogattuk, 

ugyanis a hely egyszerűen megun-

hatatlan. A turisták körében olykor 

„görög Gibraltár” jelzővel illetett 

település egy ezer esztendős város-

ka, mely egy aprócska félszigetre 

települt. Csak gyalogosan járható 

be, mivel a pici városkapun legfel-

jebb csak kerékpárt, vagy motort 

tudnánk betolni. Maga a félsziget 

egyetlen sziklatömb, ennek teteje 

rommező, az alsó város pedig ma is 

létezik, a szűk sikátorokat lakóhá-

zak, üzletek, tavernák szegélyezik. 

A szikla eredetileg sziget volt, de a 

XII. században terméskövekből 

töltést, és rajta hidat emeltek, így 

összeköttetésbe került a szárazföld-

del, innen ered a település neve is: 

Monemvaszia = egy bejárat. Bizán-

ci alapítású várát két évig kereszte-

sek is birtokolták, majd az egészet 

velenceiek vásárolták meg. A me-

redek hegyoldalban gyalogösvé-

nyeken hatolhatunk felfelé, miköz-

ben középkori romok, templomok 

maradványai mellett visz utunk. A 

hegytetőre felérve – sajnos a jelen-

leg tartó műemlékvédelmi munkák 

miatt ez most nem sikerült – lábunk 

alatt láthatjuk az egész alsóvárost. 

A tetőn egyébként egy középkori 

bizánci templom áll teljes épség-

ben, illetve itt egy romos erőd is 

felkereshető. A panoráma innét 

csodálatos: lábunk alatt szédítő 

mélység, illetve a magas sziklafal 

tetején messze-messze ellátni min-

den irányba. Az alsóvárosba visz-

szatérve jó volt megpihenni az 

egyik taverna udvarán, ahol a bete-

lepített fiatal eukaliptuszfák alatt 

jéghideg narancslevet, sört, illetve 

fagylaltkelyhet fogyaszthattunk. 

Kernya Gábor 

Csillagászati expedíció Görögországban 3. rész 

 

Labdarúgás: 

A Sükösdi Sport Club Egyesület 

nevében ezúton szeretnénk megkö-

szönni mindazoknak, akik a 2014. 

november 15-én megrendezett 

Sportbálat támogatásukkal, munká-

jukkal, tombola felajánlásukkal, 

részvételükkel vagy más egyéb 

formában segítették. 

Köszönjük továbbá a szurkolóink-

nak, hogy buzdításukkal nemcsak 

hazai pályán, hanem idegenben is 

szép számmal támogatnak minket 

hétről-hétre. 

Minden kedves támogatónknak, 

segítőnknek és szurkolónknak 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁ-

CSONYT ÉS SIKEREKBEN 

GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET 

kívánunk! 

Halász István Sükösd SC elnöke 

Judo: 

György Richárd a Siklóson meg-

rendezett Tenkes Kupán egyéniben 

3. helyezést, a Budapesten megren-

dezett Országos Junior Csapatbaj-

nokságon csapatával, a Mogyi BJC 

színeiben 3. helyezést, az Országos 

Felnőtt Csapatbajnokságon, 1. 

osztályban szintén 3. helyezést ért 

el.                           KVE szerkesztő 

Asztalitenisz: 

Iskolánkat hat tanuló képviselte a 

Diákolimpián megrendezett körzeti 

asztalitenisz versenyen, amit 2014. 

december 4-én (csütörtökön) a 

bajai Újvárosi ÁMK-ban rendeztek 

meg. Egyéni versenyben: Ruff 

Martin (4. osztályos tanuló) II. 

korcsoport, Bencses Máté (8. osz-

tályos tanuló) IV. korcsoport, Bog-

dán Milán (8. osztályos tanuló) IV. 

korcsoport, Farkas Zénó (7. osztá-

lyos tanuló) IV. korcsoport, Kővári 

Tamás (8. osztályos tanuló) IV. 

korcsoport, Ruff Lénárd (7. osztá-

lyos tanuló) IV. korcsoport.  

Csapatverseny: Sükösd I. (Kővári 

Tamás és Ruff Lénárd összeállítás) 

IV. korcsoport, Sükösd II. 

(Bencses Máté és Bogdán Milán 

összeállítás) IV. korcsoport. 

Eredmények: Ruff Martin II. kate-

góriában veretlenül szerezte meg 

az 1. helyezést. Ruff Lénárd IV. 

kategóriában veretlenül szerezte 

meg az 1. helyezést. Kővári Tamás 

IV. kategóriában 2. helyezést ért el. 

A csapatok közötti versenyen a IV. 

korcsoportban Sükösd I. (Kővári 

Tamás és Ruff Lénárd összeállítás) 

veretlenül szerezték meg az 1. 

helyezést. Ezekkel az eredmények-

kel kivívták maguknak a megyei 

versenyen való részvételt, amit 

2015. január 15. (csütörtökön), 

Soltvadkerten a Kossuth Lajos 

Evangélikus Általános Iskolában 

rendeznek meg. 

Futsal: 

Iskolánkat hat tanuló képviselte a 

Diákolimpián megrendezett bajai 

járási futsal bajnokságon, amit 

2014. december 8-án (hétfőn) a 

bajai MNÁMK-ban rendeztek 

meg. A sükösdi csapat IV. kor-

csoport: Boros Robin (8. osztályos 

tanuló), Farkas Zénó (7. osztályos 

tanuló), Kárpáti Milán (7. osztá-

lyos tanuló), Kővári Tamás (8. 

osztályos tanuló), Ruff Lénárd (7. 

osztályos tanuló), Szabados Dániel 

(7. osztályos tanuló). A csoport-

mérkőzésen végig becsülettel küz-

dő Sükösdi csapat a 7. helyezést 

szerezte meg. 

Győrfi Tamás testnevelő 

A legkisebb is számít... 
Akik résztvevői voltak az idei szüreti felvonu-

lásnak, azok találkozhattak egy kedves francia 

fiatalemberrel, aki az utolsó állomás jókedvűen 

mulatozó tömegére lett figyelmes és kétkerekű 

paripájával és kíváncsiságával felvértezve lehaj-

tott az útról és elvegyült a felvonulók között. 

Leküzdve a nyelvi nehézségeket, Soós Gergő 

angol nyelvtudásának köszönhetően megtudhat-

tuk, hogy Franciaországból indult és Indiába 

tart. Mivel a Nap lemenőben volt, olyan szállás-

helyet keresett, ahol senkit nem zavar, mégis 

biztonságban eltöltheti az éjszakát. Természete-

sen Sükösd "fő bringása" keblére ölelte a kü-

lönc ifjút és nem hogy csak szállást, de vendég-

szeretete felől is biztosította. Ennek eredménye 

az lett, hogy az utazó együtt mulatott, táncolt a 

sükösdiekkel este a bálon és terveivel ellentét-

ben másnap nem reggel, hanem délelőtt indult 

tovább. Már a bálban viccesen megjegyeztük, 

hogy "ugyan milyen emléket visz tovább Sü-

kösdről?...itt az utcán esznek-isznak-táncolnak 

az emberek, nagyon vidámak és este összejön-

nek egy viszonylag szűk helyre, ahol együtt 

ugrálnak és izzadnak..." 

Ekkor nem is gondoltunk arra, hogy hamarosan 
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Félévi bizonyítvány 

 

November 22-én Felsőszentivánon 

Baráth játékvezető sípszavával 

véget ért a 2014-15-ös bajnoki év 

őszi fordulója a megyei II. osztály-

ban. Eljött tehát a számadás ideje, a 

már hagyományos bizonyítvány-

osztás, amely tizedik féléve jelenik 

meg a Sükösdi Naplóban. Lássuk 

hát, meddig jutottunk, hol tartunk! 

A felnőtt csapatnál Faddi Máté 

edző folytathatta munkáját, a nyári 

felkészülés jó hangulatban, rendben 

folyt, jó igazolásokkal. Molnár egy 

év távollét után visszatért, 

(hazatért) vele Schultz Máté, és 

Béda Péter érkezett Érsekcsanádról. 

Hosszú idő után játékra jelentkezett 

Szabó Antal is. A kitűzött cél az 

első öt hely valamelyikének a meg-

szerzése volt, ami az utóbbi négy 

évben egyszer, 2013 tavaszán sike-

rült. A 2014-es tavaszt a 8. helyen 

zártuk, s az erősítésekkel - a keret 

képességei, valamint az Önkor-

mányzat által biztosított anyagi 

háttér alapján most elérhetőnek tűnt 

az ötödik hely. Ezzel szemben a 

kelebiai nyitó mérkőzésről 7:0-ás 

vereséggel tért haza a csapat. Ez a 

borzasztó kezdés alaposan lehűtötte 

a kedélyeket, ilyen megalázásra 38 

éve nem volt példa. A fiaskót Já-

noshalmán, majd itthon Dusnok 

ellen kellett volna feledtetni. Mind-

két mérkőzésen jó játékkal, szoros 

mérkőzésen maradtunk alul (3:2) 

illetve (3:4) arányban. A sorsolás 

sem volt kegyes hozzánk, a tabella 

első három helyezettjével találkoz-

tunk, és az utolsó, 15. helyen talál-

tuk magunkat (erre is rég volt pél-

da), egyetlen pont nélkül. Volt tehát 

honnan felkapaszkodni. Szeremle 

érkezett és végre megszűnt a az 

átok: Nemes, Papp és Pesti góljai-

val 3:1-re nyerni tudtunk, ami némi 

önbizalmat adott az érkező Baja-

szentistván ellen. Az újabb három 

pont begyűjtésének lehetősége 

hamar elillant, a szezon második 

nagy zakójával, 5:2-re helyben 

hagytak bennünket. Újra igazoló-

dott, hogy Szentistvánnal nem tu-

dunk mit kezdeni. Nem értettük, 

hogy mi van! Biztosan annyit, hogy 

Koszorús nem volt az első három 

mérkőzésen, Matity és Rozsi már 

Kelebián kiesett, s a szezon végéig 

pályára sem lépett. Ez olyan veszte-

séget jelentett, amit nem tudtunk 

pótolni. Az első öt forduló terhe 

derűlátásra nem adott okot Érsek-

csanád ellen, a fordulat mégis itt 

következett be. A rangadót 4:2-re 

megnyertük, úgy, hogy a 61. perc-

ben már 4:0-ra vezettünk. A más-

kor mindig hangos csanádi közön-

ség most csendben elkönyvelte, 

hogy számukra még hízelgő is az 

eredmény, nekünk pedig nagyon 

jókor jött, magára talált a csapat, s 

egy nagyon jó sorozat kezdetét 

jelentette. A következő öt meccsből 

egy döntetlen mellett négyet meg-

nyert. Bácsbokodot itthon nehezen, 

de legyűrtük 2:1-re, Csávolyon már 

minden bejött, Pesti és Papp duplá-

zott, Schultz Máté is hozzátette a 

magáét és 5:0-ás győzelemmel 

térhettünk haza. Mélykúton  Papp 

góljával 44 percig vezettünk, a 

vége 1:1 lett, az akkori első helye-

zettnél. A jó széria folytatódott 

itthon Katymár ellen is, Papp gólja 

döntött (1:0). Bácsborsód ellen 

Csordás és Pesti sérülése, Molnár 

kiállítása ellenére küzdeni tudásból 

jelesre vizsgázott a csapat, Papp és 

Koszorús góljaival (2:1) itthon 

tartotta a három pontot, ezzel az 

óhajtott hatodik helyre kapaszkod-

tunk fel a tabellán, két ponttal meg-

előzve következő idegenbeli ellen-

felünket, Nemesnádudvart, ahová 

nem titkoltan nyerni mentünk, hi-

szen az előző hat mérkőzésen 15 

gólt lőttünk és Béda kiváló kapus-

teljesítményének köszönhetően is, 

csak ötöt kaptunk. Jó esélyünket 

Kárpáti fegyelmezetlensége rontot-

ta el, a 26. percben kiállították. 

Nádudvar kihasználta az előnyt és 

3:0-ra nyert. Hajóson a leszálló ág 

jeleit láttuk, Pesti remek fejesével 

félidőben még vezettünk, Gazsi 

egyenlítő gólja után a 73. percig 

még partiban voltunk, de a két cse-

rénk után hét perc alatt elúszott a 

mérkőzés. A két vesztes találkozó 

után a felsőszentiváni minden vára-

kozást felülmúlt, 7:2-es győzelem-

mel búcsúztunk az őszi szezontól. 

Hét győzelemmel, egy döntetlen-

nel és hat vereséggel, 33:33-as 

gólaránnyal, 22 pontunkkal a 

hetedik helyen végeztünk. A gól-

lövők: Papp Á. (9), Pesti L. (7), 

Schultz Máté (4), Koszorús P. (3), 

Szöllősi R. (3), Kárpáti K. (2), 

Bohner (2), Nemes (2), Kovács R. 

(1). A 14 találkozón 25 játékos 

lépett pályára, ebből minden alka-

lommal Kovács R. és Papp Á. 13-

szor: Tamás és Bohner, 12-szer: 

Schultz Máté, Csordás E., Nemes 

R. és Büte A. 11-szer: Pesti és Mol-

nár. 10-szer: Kárpáti K. 8-szor: 

Béda P. és Szöllősi R. 7-szer: Ko-

szorús P., Halász I. és Hornyák T. 6

-szor: Szabados M. és Angeli I. 5-

ször: Szabó A. 4-szer: Kovács N. 3-

szor: Schultz Martin és Szabó D. 2-

szer: Geletta Gábor. 1-szer: Matity 

D. és Rozsi J. 

A fentiek alapján a felnőtt csapat 

bizonyítványába erős közepes, 

majdnem jó kerül. Abban közös 

az egyetértés a sportkör elnökével, 

hogy a csapat képességei alapján 

egy-két hellyel feljebb végezhetett 

volna. Az elnök Faddi edző munká-

jával elégedett, a nézők cseréivel 

kapcsolatos különvéleményét tudo-

másul veszi. 

 

Ifjúsági csapatunk a kitűzött céljá-

ból (5. hely megszerzése) jóval 

elmaradt. Hét vereséggel, 47:37-es 

gólaránnyal, 17 ponttal a 11. 

helyen végzett. Legalább három 

megnyerhető mérkőzést engedtek 

ki a kezükből, a szezon végére 

elfogyott a csapat, egyre keveseb-

ben látogatták az edzéseket, de 

javukra szól, hogy bármilyen össze-

állításban léptek pályára, föl nem 

adták. Vörös Dávid edző csalódott, 

Gajári J., Rácz G., Berger D., 

Geletta Gergő és Radics J. edzés 

látogatottságával és teljesítményé-

vel elégedett, de köszöni, hogy 

végig kitartott Kernya, Farkas, 

Töttös B., Töttös D., Szádeczky és 

Forgács. Rájuk mindig lehetett 

számítani. A góllövőlistát Schultz 

Martin vezeti 12, őt Szabó Dávid, 

Rácz G. és Töttös D. követi 7-7 

találattal. A csoport osztályzata: 

közepes. 

 

Serdülő csapatunknál Geletta Ká-

rolytól Csordás Erik vette át a csa-

pat irányítását. A 16-os kerettel jól 

sikerült alapozás és magas edzés 

látogatottság mellet dobogós remé-

nyekkel és imponáló eredmények-

kel kezdtek. Első öt meccsüket 

megnyerték, még a 11. fordulóban 

is esélyesek voltak a dobogóra. A 

jánoshalmi 6:2-es vereség olyan 

törést okozott, amit nem tudtak 

kiheverni. A hajósi és kiskunhalasi 

csúfos kisiklással végleg lecsúsztak 

a dobogóról és a negyedikek lettek. 

Az edző szerint ettől sokkal több 

van a csapatban és tavasszal újult 

erővel ott lesznek, ahol már most 

lenniük kellett volna. A góllövőlis-

tát Kárpáti Zsolt vezeti 14, Töttös 

Dániel követi 9, Radics József 8 

találattal. Az edző két játékost sze-

retne kiemelni: Töttös Dánielt és 

Kárpáti Milánt. A csapat osztály-

zata: jó. 

 

A legkisebbeket a "Bozsik Prog-

ram" keretén belül Geletta Károly 

irányítja, Az U-11 és U-13-as 

tornákon4, az U-7 és U-9-eseken 4 

alkalommal szerepeltek. Céljuk, 

hogy minden évben 3-4 játékost 

küldjenek a serdülőkhöz. Az óvo-

dás csoport Pesti Lászlóval, Tüske 

Dömével, Soós Dénessel és 

Veverka Ábellel bővült, nekik fut-

ball labdát kívánok a karácsonyfa 

alá, a többieknek szép karácsonyt, 

vidám szilvesztert és az ideitől 

legalább egy osztályzattal jobb 

eredményt kívánok az új évben. 

(Folytatás a következő oldalon) 

újabb francia kerékpárosokat üdvözölhetünk 

falunkban. November 14-én 3 kedves fiatalem-

ber, Olivier, Jan-Baptiste és Maxim francia 

egyetemisták szintén szállást kerestek nálunk. 

Fáradtak voltak és már a sötétség is ráneheze-

dett a vidékre, így semmiképpen nem tudtak 

továbbmenni. Nem kértek egyebet, csak vizet, 

fürdési lehetőséget és sátorhelyet. Leküzdve a 

kommunikációs nehézségeket, bár ők beszéltek 

a francia mellett németül és angolul is, hozzánk 

vezették őket, így lettem a vendéglátójuk. Saj-

nos én sem beszélek a magyaron kívül más 

nyelven, így családunk ifjai vetették be nyelvtu-

dásukat, ami meglepően tökéletesnek bizonyult 

és kellemes ismerkedő estté fajult a szálláskere-

sés. Megtudtuk, hogy egy igen nagy méretű 

projekt részesei, Franciaország nyugati részéről 

indultak és egy világ körüli utat tesznek meg 

kerékpárral és repü-

lővel. Már ekkor 

elgondolkodtam 

azon, hogy egy 

ilyen gigantikus 

útvonalba hogyan 

került bele Sükösd? 

Elmondásuk szerint 

Budapestről érkez-

tek és Szerbiába 

igyekeznek Herceg-

szántón keresztül. 

Nincs kapcsolatuk 

a korábbi fiatalemberrel, csak a véletlennek 

köszönhető, hogy itt álltak meg. Engem nagyon 

érdekelt, hogy a szüleik mit szólnak eh-

hez...elmondták, hogy nagyon aggódnak, de 

hetente 1-2 alkalommal jelentkeznek interneten 

keresztül és rendszeresen küldenek 

képeslapot abból az országból, ahol 

éppen járnak. Úti beszámolót is készí-

tenek, amit a http://

www.20000lieuxsurlaterre.net. web-

oldalon olvashatnak. 

Egy nagyon kellemes estét töltöttünk a 

kalandozó bringásokkal, reggel bősé-

ges bundáskenyér-reggeli és néhány 

fontos magyar szó megtanítása után 

(fröccs, pálinka, paprika stb) búcsút 

intettünk egymásnak. Ígéretük szerint 

a vendéglátásról egy úti-filmben fog-

nak megemlékezni, remélem a sükösdi vendég-

szeretet jó hírét viszik magukkal világ körüli 

útjukra és az emlékeikben. Mert...tudjuk, a 

legkisebb is számít! 

Kusztorné Varga Edit szerk. 
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Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 

Születtek: 

Balog Ivett Anna ( anyja neve: Dauda Katalin ) 

Kovács Ádám ( anyja neve: Szemán Anita) 

Kovács Kolos ( anyja neve: Poros Henrietta) 

 

Házasságot kötöttek: 

Vakhal Zsuzsanna – Árvai István 

Jagicza Mária – Stróbl Ferenc 

 

                                            Gratulálunk! 

Rozsdamentes, 2 medencés, csepegtetős mosogatótálca el-

adó. 70-333-6328 

Sükösdön sorházi lakás eladó. Tel.: 70-333 6316, 70-333 

6302 

 

Siposné Kerekes Melinda könyvelő 
Mobil: 36(30) 456 2669 

6346 Sükösd, Deák F. u. 46. 

Tel./fax:36(79) 364 138 

E-mail: snekm@t-online.hu 

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére 
teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatás-

igénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, környezetvédelmi termék-
díj...mindez kedvező áron! 

Adóbevallás elkészítését is vállalom! 

Lakossági hirdetéseiket 5 szóig díjmentesen megje-
lentethetik a Sükösdi Naplóban. A hirdetést a Polgár-

mesteri Hivatal titkárságán kérjük leadni! 

A sükösdi felnőtt csapat 2014. őszén 
Balról jobbra állnak: Faddi M. edző, Geletta G., Angeli I., Pesti L., Papp Á., Schultz 

Máté, Tamás K., Koszorús P., Csordás E., Szabados M., Béda P., Halász I. 

Guggolnak: Hornyák T., Bohner Zs., Szabó Antal, Kárpáti K., Szöllősi R., Molnár Zs., 

Nemes R., Kovács R., Büte A. 

A képről hiányzik: Matity D. (nagyon), Rozsi J., Kovács N., Schultz Martin, Szabó D. 

Varsányi József 

Felhívjuk futball rajongó olvasóink figyelmét, hogy 

Varsányi József cikkeit, az Így láttam én...című szak-

mai összefoglalóit a mérkőzésekről és a Sükösdi fut-

ball története című sorozatát kibővített archív képal-

bumokkal együtt megtekinthetik a Lógó András által 

szerkesztett weboldalon, a Sükösd SC hivatalos olda-

lán, a www.sukosdsc.hu címen.           KVE szerkesztő 


