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2013. november 9-én rendezzük meg a szokásos évi Sportbálunkat. Az ese-
mény helyszíne a Lakodalmas-ház, a hangulatfelelős a Koktél zenekar lesz. A 
tombola fődíja egy 2 személyes wellness-hétvége egy 4*-os szállodában. Jegyek 

kaphatók a Fehér Akác Vendéglőben, a Vörös Fruit 
zöldségboltban és a vezetőknél. Szeretettel várunk 

minden érdeklődőt!   
Sükösd SC Vezetősége 

Az ősz beköszöntét, talán 
elsősorban a természet jelei-
ből észleljük. A különös szí-
nekben pompázó fák fokoza-
tosan hullatni kezdik lombo-
zatukat, nem kevés munkát 
adva ezzel a környezetüket 
rendben tartani szeretőknek. 
Az önkormányzat évek óta 
megszervezi a zsákba össze-
gyűjtött levelek elszállítását. 
Ezzel is segíteni szeretné, 
hogy minél kevesebb avar 
égetésre adódjék lehetőség a 
településen. Az idei évben is 
sor fog kerülni erre novem-
ber hónapban, miután a leve-
lek egésze lehullott már a 
fákról. Kérjük a lakosság 
türelmét e téren. Ezúttal is, 
csak a zsákban összegyűjtött 
leveleket fogjuk tudni elszál-
lítani.  Egyéb hulladék 
(paprikaszár, virág szárak) 
ártalmatlanításáról kérjük a 
lakosság egyénileg gondos-
kodjon, vagy a hulladékud-
varba történő kiszállítással, 
lehetőség szerint komposztá-
lással, vagy a  hulladékgyűjt ő 
edényzetbe való kihelyezéssel. 
A lágyszárú hulladékot nem 
tudjuk az aprítékégető ka-
zánjainkban sem felhasznál-
ni. 

Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzat levegőtisztaság vé-
delméről szóló rendeletéről 
az alábbiakban tájékozódhat-
nak. 

I. FEJEZET 
Levegőtisztaság-védelem 

2.§  
Avar és kerti hulladék ártal-
matlanítására vonatkozó 
szabályok 

(1)  Az avar és kerti hulladékot 
elsősorban komposztálással 
kell hasznosítani. Amennyiben 
az avar és kerti hulladékok házi 
komposztálása nem megoldha-
tó, lehetőség szerint igénybe 
kell venni a települési szilárd 
hulladék begyűjtő közszolgál-
tató által szervezett lombtalaní-
tási szolgáltatást.  
(2) Az avar és kerti hulladékok 
égetése csak szeptember 1. és 
november 30. , valamint márci-
us 1. és április 30. közötti idő-
szakban, hétköznap és szomba-
ti napokon, 9.00 és 18.00 óra 
közötti időszakban történhet. 
Az égetés szélcsendes időben 
végezhető. 
(3) Tilos avar és kerti hulladé-
kot égetni vasárnap és ünnep-
napokon, valamint a  meghir-
detett lombtalanítási akció előtt 
2 héttel.  Az égetendő hulladék 
nem tartalmazhat más kommu-
nális, ipari eredetű, veszélyes 
hulladékot, veszélyes anyagot 
(háztartási hulladék, műanyag, 
gumi, fáradt olaj, festék, hígító, 
gázolaj, benzin)  
(4) Égetni csak megfelelően 
kialakított tűzrakó helyen, 
nagykorú cselekvőképes sze-
mély folyamatos felügyelete, a 
személy és vagyonbiztonság 
fokozott betartása és a lakókör-
nyezet lehető legkisebb zavará-
sa mellett szabad. Közterületen 
avar és kerti hulladék nem 
égethető. 
(5) A tűz őrzéséről és veszély 
esetén annak eloltásáról a tűz 
gyújtója köteles gondoskodni. 
A tűz helyszínén  olyan eszkö-
zöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyek-

kel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg eloltható. 
 

6.§ 
(1) A kerti hulladék égetése 
csak úgy történhet, hogy az a 
környezete káros hatással ne 
legyen, tűz- és robbanásve-
szélyt ne jelentsen. Amennyi-
ben az égetéssel járó hatásokat 
(füst, bűz, pernye, hőtermelés) 
felerősítő időjárási körülmény 
alakul ki, az égetést azonnal be 
kell fejezni. A füstképződés 
csökkentése érdekében az avart 
és a kerti hulladékot előzetesen 
szikkasztani, szárítani kell, és 
az eltüzelés csak folyamatosan, 
kis adagokban történhet.  
(2) Nagy mennyiségű füstöt 
termelő anyagot (nedves kerti 
hulladék) égetni tilos. A tüze-
lést végző túlzott füst- illetve 
koromképződés esetén köteles 
a tüzet eloltani és a levegő-
szennyezést megszüntetni 
(3) A tulajdonos egyszerre 
nagyobb mennyiségű avar- és 
kerti hulladék elégetési szán-
déka esetén a szomszédokat 
tájékoztatni köteles az égetés 
várható időpontjáról. Az égetés 
egy alkalommal maximum 3 
óra időtartamig tarthat. Tilos 
az avar és kerti hulladék égeté-
se a párás, ködös, esős időben, 
erős szél esetén.  
 (4) Az égetés befejezésével a 
tüzet el kell oltani, és a parázs-
lást meg kell szüntetni, meg 
kell győződni róla, hogy a tűz 
elhamvadt.  
(5) A tartós szárazság miatt 
elrendelt általános tűzgyújtási 
tilalom alól e rendelet nem ad 
felmentést. 
 

Tamás Márta polgármester 

Tűzgyújtás helyett levélszállítás 
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2013. szeptember 11.: 
A Képviselő-testület első napi-
rendben az 51. számú út burko-
lat megerősítési munkái mellett 
megvalósuló déli körforgalom 
és belterületi kerékpárút létesí-
tésével összefüggő lakossági 
panaszokat hallgatta  meg.  
Elkészítette a polgármesteri 
hivatal az önkormányzat 2013. 
év I. féléves gazdálkodásról 
szóló beszámolóját, melyet a 
második napirendben elfogad-
tak a képviselők. Bejelentések 
között sok téma került a tárgya-
lóasztalra. BM rendelet lehető-
vé teszi az eredeti  helyi önkor-
mányzati költségvetést csök-
kentő beszámítás részleges 
visszapótlását.  Ezzel 9 231 000 
Ft kerülhetett be a tartalékba. 
Helyi önkormányzatok műkö-
dőképessége megőrzését szol-
gáló kiegészítő támogatást igé-
nyel az önkormányzat a köz-
ponti költségvetéstől. Szociális 
segítő közreműködéséről dön-
töttek az étkeztetés bonyolítá-
sában. Pályázatot nyújt be az 
önkormányzat az „Itthon vagy! 
Magyarország szeretlek!” prog-
ramsorozatban történő részvé-
telre. Jegyzői kezdeményezésre 
2013. december 21-től 2014. 
január 2-ig a téli igazgatási 
szünetet rendelt el a Képviselő-
testület a Sükösdi Polgármeste-
ri Hivatalban. A belterületi 
kerékpárút terveinek aktualizá-
lására megbízást adtak a 
PegazusTerv tervezőirodának. 
Kettős könyvelés bonyolítására 
alkalmas számítógépes prog-
ram vásárlásáról határoztak. Az 
önkormányzati rendezvényeken 
is rendszeresen fel lépő 

Voluntas alapítvány részére 
34 000 Ft kiegészítő támogatás-
ról határoztak. Közvilágítás 
bővítést finanszíroz meg öt 
helyszínen. Komlóska Községi 
Önkormányzat kezdeményezé-
sére Mindszenty József bíboros 
által elindított Engesztelő Ká-
polna építésének folytatásához 
egy jelképes, Sükösd feliratú 
tégla és egy „marék” sükösdi 
föld adományozásáról döntöt-
tek. Szilárd útburkolat építési 
engedélyezési tervdokumentá-
ciója és költségvetése elkészíté-
sét határozták el. Vízhasználat 
csökkentésére szűkítők beszer-
zését határozták el az önkor-
mányzati intézményekben. Ál-
lást foglaltak, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő 
termőföldek vonatkozásában 
nem kívánják azokat sem érté-
kesíteni, sem a meglévő bérleti, 
használati jogviszonyokon vál-
toztatni. Az újjáalakult sükösdi 
mozgáskorlátozott egyesületi 
tagság támogatását határozták 
el. A bajai mentőszolgálatot a 
rohamkocsi felszerelésének 
felújítására 30 000 Ft -tal támo-
gatja az önkormányzat. 
2013. szeptember 24.: 
Rendkívüli Képviselő-testületi 
ülést hívott össze a polgármes-
ter. Meghallgatták a képviselők 
a szennyvízberuházás sükösdi 
munkálatait végző TiefTerra 
vállalkozás ügyvezető jét, 
egyeztették a közmeghallgatás 
időpontját, ahol a lakosság előtt 
is tájékoztatást ad a cég képvi-
selete. A polgármester  2013. 
október 1-től egy műszaki ve-
zető és gazdasági ügyintéző 
munkahely létrehozását szor-

galmazta. A jövőben halmozó-
dó feladatok, főként a szenny-
vízberuházás kivitelezési mun-
káinak figyelemmel kísérése 
miatt vált fontossá, hogy egy 
ilyen álláshely kialakításra  
létesüljön. A képviselő-testület 
önálló szervezeti egységként 
fogalmazta meg az önkormány-
zati szervezeti és működési 
szabályzat módosításával a 
műszaki részleget.    
2013. október 9.: 
A képviselők elfogadták az 
önkormányzat költségvetési 
rendeletmódosítását. Megérke-
zett a belső ellenőr 2013. évben 
végzett ellenőrzésének jelenté-
se. A képviselők intézkedési 
tervet fogadtak el a jelzett hiá-
nyosságok pótlására. Súlyos 
hibát, jogsértést nem állapított 
meg az ellenőr. A központi 
óvoda felújítása tárgyában köz-
beszerzési tanácsadót bíznak 
meg a képviselők. Hozzájárul-
tak ahhoz, hogy 2014-től kor-
szerűbb, hatékonyabb könyve-
lési programmal dolgozzon a 
Polgármesteri Hivatal gazdál-
kodási irodája. A mezőőri szol-
gálat 2013. november 1-től 
történő indítását döntötték el. 
Szociális célú tűzifa igényt 
jelent be az önkormányzat, 
ahhoz 624.700 Ft összegű ön-
erőt  biztosít. A Faluközpont 
felújítása tárgyú beruházáshoz 
a kivitelezők részére előleget 
biztosít az önkormányzat. A 
pályázat 100 %-ban támogatott, 
de utófinanszírozott,ezért volt 
szükség az előleg biztosítására. 
2014-ben is folytatja az önkor-
mányzat a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázatban a részvé-

telét. 
A testületi ülést követően 18.00 
órától közmeghallgatásra került 
sor a lakodalmas házban. A 
szennyvízberuházás volt a ki-
emelt napirend, ezután a pol-
gármester tájékoztatott a 2013-
as év felújítási, beruházási ter-
veiről, megvalósulásukról. A 
lakosság feltehette érdeklődő 
kérdéseit.  
Polgármesteri Hivatali hírek 
Messze még ugyan a kará-
csony, a helyi önkormányzatok 
Képviselő-testületeinek viszont 
időben kell dönteniük a kiadha-
tó téli igazgatási szünet elren-
deléséről. A sükösdi önkor-
mányzat a jegyző kezdeménye-
zésére 2013. december 21-től, 
2014. január 2-ig téli igazgatási 
szünetet rendelt el. Tájékoztat-
juk a lakosságot, hogy az idei 
évben hivatalos ügyeiket utol-
jára 2013. december 20-án, 
pénteken délelőtt tudják in-
tézni. 2013. december 21-től a 
Hivatal zárva lesz, ezt követő 
első munkanap 2014. január 
2. (csütörtök).  Köszönjük 
megértésüket! 
Bursa Hungarica ösztöndíjpá-
lyázat beadható a Sükösdi Pol-
gármesteri Hivatalba 2013. 
november 15-ig. A pályázatbe-
adáshoz egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx. 
Az itt található pályázati űrla-
pot kinyomtatva és aláírva kell 
benyújtania hallgatóknak a 
kötelező mellékletekkel együtt. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi  
Jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

A 2013. szeptember 11-i ülésen 
a Testület meghallgatta az 51-
es út megerősítésével együtt 
tervezett kerékpárúttal kapcso-
latos lakossági kifogásokat, 
melyeket az érintett helybeliek 
és a szakhatóságok bevonásá-
val megpróbál a lehetőségek-
hez mérten orvosolni. 
Örvendetes, hogy az 51-es szá-
mú főút megerősítése kapcsán 
figyelembe vették azt a régóta 
megfogalmazott igényünket, 
hogy a főúttal párhuzamos ke-
rékpárút megépítésével bizton-
ságosabbá tegyék a kerékpáros 
közlekedést is a településünkön 
(és amely kapcsolódni fog a 

már tervszinten évek óta létező 
Sükösd-Baja-Bátmonostor sza-
kaszhoz). Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy ezzel a beruházás-
sal nemcsak Sükösd belterüle-
tén, hanem az ósükösdi bekötő-
úttól fog elkészülni a kerékpár-
út. A nyomvonal tervezése fo-
lyamán a tervezőknek tekintet-
tel kellett lenni a jogszabályi 
kötöttségek mellett a területi és 
a forgalmi adottságokra is, 
amelyek esetenként kompro-
misszumos megoldásokat kö-
veteltek. Elsősorban falunk déli 
részén merültek fel problémák 
a lakosság részéről, mivel a 
tervezett nyomvonal nagyon 

közel kerül a lakóházakhoz. 
Mérlegeltek több lehetséges 
műszaki megoldást is (többek 
között a főút keresztezésével a 
„páros” oldalra való átvezetést 
vagy a mellékutcába való veze-
tést is), de több magasabb szin-
tű érdek miatt maradt az eredeti 
elképzelés, értve és a lehetősé-
gekhez mérten figyelembe véve 
a lakossági észrevételeket. 
Figyelembe kellett továbbá 
venni azt is, hogy a beruházás 
párhuzamosan fog megvalósul-
ni a szennyvízcsatorna kiépíté-
sével (több helyen ugyanazon a 

nyomvonalon). Emiatt 
időben mindenképp össze kell 
egyeztetni már terv szinten is a 
két projektet, hogy a kivitelezés 
az esetleges tervmódosítások 
miatt ne csússzon egyik beru-
házás esetében sem, illetve, 
hogy az elkészült kerékpárutat 
ne kelljen megbontani, ameny-
nyiben később kerül sor az 
adott szakasz közművesítésére. 
Ezúton is kérjük és köszönjük a 
lakosság türelmét és megérté-
sét, reméljük, a tervezett 2015. 
évi megvalósulás után együtt 
örülhetünk a fejlesztésnek! 
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Évkezdés az óvodában 
Szeptember elejétől az óvodá-
ban is felpezsdült az élet. Fo-
lyamatosan érkeznek az új kis- 
csoportosok, megkezdődött a 
beszoktatás időszaka.  
Az idei évet 106 óvodás kezdte 
meg intézményünkben. 
Az elmúlt évek gyakorlatát 
követve, a kompetencia alapú 
nevelés fenntarthatóságát bizto-
sítva, középső csoportosaink 
szeptember második felében A 
fák, az erdő, a növények szere-
pe a levegő tisztításában cím-
mel témahetet tartottak. Ennek 
keretében kirándulást szervez-
tek a bajai Parkerdőbe, ahol 
terményeket, leveleket gyűjtöt-
tek, megfigyelték a növényze-
tet. Nagycsoportosaink szüre-
telni voltak a falu határában a 

S o ó s 
család szőlészetében ( köszönet 
a lehetőségért!). A leszüretelt 
szőlőt szüreti mulatság alkal-
mával le is préselték az óvodá-
ban. 
Októbertől beindultak a tehet-
séges nagycsoportosokat fog-
lalkoztató MOCORGÓ szakkö-
reink is, idéntől heti rendsze-
rességgel:  
- Kör, kör ki játszik…(népi 
gyermekjátékok, gyermektánc) 
- Csináld, mondd és játszd! 
(kézműves, dramatikus-, sze-
repjátékok). 
Ezen kívül gyermekeink szá-
mára lehetőséget biztosítunk 
hittan, nyelvi foglalkozás vala-
mint az úszás alapjainak elsajá-
títására. Nagyné Tórizs Ildikó 
óvónő 

 

Tanodai hírek 
A sükösdi Szent Anna Alapít-
vány Tanodájában megtörtént 
az első félév értékelése. Ered-
ményes volt ez az időszak, 
hiszen megtörtént a 32 tanuló 
bevonása, elvégeztük a beme-
neti méréseket, és elkészültek 
az egyéni fejlesztési tervek, 
amelyek a jövőben meghatá-
rozzák a fejlesztés területeit. 
Programjaink közül már meg-
valósult a nyári tábor, a móra-
halmi fürdőzés, és a közeljövő-
ben Szegedre kirándulunk, 
ahol egy mozifilmet is meg 

fogunk nézni. A gyermekek 
többféle szakkör közül választ-
hatnak, mindenki megtalálhatja 
a kedvére valót, hiszen mun-
kánknak egyik fontos területe a 
tehetségfejlesztés. Természete-
sen akadtak nehézségek is a 
félév során, de összefogással 
sikerült leküzdeni ezeket. 

     Varga Erzsébet 

 

Sükösd címeres pó-
ló vásárolható a 

Polgármesteri Hi-
vatal pénztárában. 
Ára: 1500Ft+ÁFA 

Őszi kép 
 

A fákon az ősz ül, 
sárgult magányban, 

lenn avar zizzen 
a hűvös éjszakában. 

A tó tükrén köd lapul, 
bújik észrevétlen, 
figyeli a Holdat 
vakító fehérben. 

Az éj már lassan jár, 
mankójára görnyed, 
a nyár ezüst tükrei 
darabokra törnek… 

 
Paudits Zoltán  

FELHÍVÁS! 
Ingyenes jogsegélyszolgálat 
SÉRELMEK A PSZICHIÁT-
RIÁN 
Alapítványunk közel 20 éve 
biztosít INGYENES jogsegély-
szolgálatot azok számára, aki-
ket sérelem ért a pszichiátriai 
k e z e l é s ü k  s o r á n . 
Ha Ön vagy ismerőse ilyen 
helyzetben van, illetve tudomá-
sa van ilyen esetről, kérjük, 
jelezze az alábbi elérhetősége-
ken:  
Állampolgári Bizottság az Em-
beri Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-
70-330-5384 
E-mail:panasz@cchr.hu 
Weboldal: 
www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalma-

san kezelünk! 
Pszichiátriai szerek viselkedési 
problémákra? Ha gyermeke 
"tanulási problémára" vagy 
"viselkedési rendellenesség" 
miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem vál-
tozott vagy rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól 
ingyenes tájékoztató kiadvány 
is kérhető a hiperaktivitás té-
májában.  
Cím:1461 Budapest, Pf.: 
182.Telefon: 06 (1) 342-63-55, 
06-70-330-5384 
E - m a i l :  i n f o @ c c h r . h u 
Weboldal: 
w w w . e m b e r i j o g o k . h u 
Minden információt bizalma-
san kezelünk! 

A 2013. szeptember 24-i rend-
kívüli Testületi-ülésen a képvi-
selők döntöttek arról, hogy a 
Polgármester javaslatára önálló 
szervezeti egységként műszaki 
vezetői és gazdasági ügyintézői 
álláshelyet hoznak létre. 2011 
júliusában a Testület a műszaki 
vezetői álláshely megüresedése 
után gazdasági okokból döntött 
az álláshely megszüntetése 
mellett. Azóta a feladat ellátás 
megosztva a Polgármester és a 
Hivatal dolgozóinak közremű-
ködésével zajlott. A települé-
sünk előtt álló nagy beruházá-
sok (szennyvíz, főút megerősí-
tés) valamint a megváltozott 

közfoglalkozatási rendszer 
tették többek között indokolttá 
az álláshely létrehozását. A 
döntés értelmében 2013. októ-
ber 1-étől 3 hónapos próbaidő-
vel kezdte meg munkáját az új 
műszaki vezető. Tamaskó Vik-
tornak több éves vezetői gya-
korlata van műszaki szakterü-
leten valamint gazdasági vég-
zetsége alkalmassá teszi egyéb, 
gazdasági feladatok ellátására 
is, amellyel a gazdasági iroda 
jövő évben tervezett átszerve-
zése kapcsán kiemelten számol 
a Polgármesteri Hivatal a pró-
baidő letelte után. 

Soós Gergő, alpolgármester 

Bács-Kiskun megyei díj 
Több évtizedes közszolgálati 
tevékenységéért,  alapos, pontos 
és lelkiismeretes munkája elis-
meréséül 2013. október 18-án 
Baján, a Bácskai Kultúrpalotában 
vehette át Tamaskó Antalné gaz-
dálkodási főmunkatárs a Bács-
Kiskun Megye Elnökének Elis-
merő Oklevelét.       Szerkesztő 

Szeretettel várunk mindenkit 2013. no- 
vember 16-án, szombaton a Sükösdi 

Óvodásokért Közhasznú Alapítvány Jó-
tékonysági báljára! 

Helyszín:Sükösdi lakodalmas ház 
Vacsora:Aperitif, sültes tál, házi sütemények 
Zene:Koktél Zenekar, Dusnok 
Jegyárak:vacsorával 2000 Ft/fő 
vacsora nélkül 1000 Ft/fő 

támogatói jegy 500 Ft/fő 
Vendégvárás:18 órától (vacsora nélkül 20 órától) 
Tombola:100 Ft/db 
Az italpultnál szolid árakkal várjuk vendégeinket, 
melyek bevételével óvodánkat támogatják! 

A jegyek megvásárolhatók a Szülői Munkakö-
zösség tagjainál,  

Jó szórakozást kívánnak a Sükösdi Óvoda dol-
gozói és a Szülői Munkaközösség tagjai! 
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Asztalitenisz 
Kedden, pénteken és 

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

mas Házban. 

AA csoport találkozói 
minden szerdán 

délután 5 óra-
kor . 

Internetezési lehetőség 
minden munkanapon! 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15-
19 óráig. 

Nyitva:  
Hétfő:13-18 óráig 
Kedd-Péntek: 14-18 óráig 

Kéthetente pénteken este 
7  órakor a Művelődési 
Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 
a Művelődési Ház 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 rendezvé-
nyeink 

 
Minden csütörtökön este 6 órától várjuk 

körünkbe a Kertbarátokat! 

Zene füleidnek 
2013. szeptember  7-én a Fehér 
Akác vendéglő adott otthont az 
immáron harmadik alkalommal 
megrendezett rockfesztiválnak, 
amit a Sükösdi Rockklub szer-
vezői idén akusztikus est kere-
tében álmodtak meg. Négy 
zenekar: a Collection Light, a 
Banjo Jumping Band, a Beat 
Jobb és Bal Keze, valamint a 

Johnny &Dep Acoustic közre-
működésével 
a bluegrass-
tól az alterna-
tív rockzené-
ig bezárólag 
mindenféle 
stílus és hang 
keveredett a 
nagyszámú 
és hálás közönség örömére. A 

fellépők és a hallgatóság 
visszajelzése alapján az est 
folytatást kíván, így jövőre 
is nagy szeretettel vár min-
den kedves érdeklődőt, 
segítőt és támogatót a Sü-
kösdi Rockklub. 

Faragó Nóra 

„Te őrzöl” 
2013. november 2-án az Örök-
mozgó Filmmúzeumban lesz a 
Fél Lélegzet című dokumen-
tumfilm díszbemutatója, amely  
Tomán Edina futónőről ké-
szült. Két tehetséges sükösdi 
fiatal , Faragó Nóra (dal és 
ének) valamint Paudits Zoltán 

(szöveg) is részt vett a főcím-
dal elkészítésében (Te őrzöl).  
Rendező Vereb Vean András. 
A film narrátorai között 
Helyey László Jászai-díjas 
művész, Huzella Péter, vala-
mint Vincze Lilla művésznő is 
közreműködnek.  
Kusztorné Varga Edit szerkesz-

tő 
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Bulgáriai élménybeszá-
moló a fekvenyomó Eu-

rópa Bajnokságról, 
avagy kis falunk embere 

nagyban nyomja 
Egyszer volt, hol nem volt, egy 
álom valóra vált. Szabó Balázs a 
bajai Sugó Power SE magyar baj-
noka kijutott a Europen Masters 
Bench Press Championships néven 
Szófiában megrendezett 
fekvenyomó Európa Bajnokságra. 
Az a megtiszteltetés ért, hogy vele 
tarthattam erre az útra és beszá-
molhatok az ott történtekről. Az 
SE egy másik tagja - Bársony Atti-
la - szintén részt vett a versenyen, 
őt fia kísérte el. 
Nem indult zökkenőmentesen a 
kirándulás, mert az utazás előest-

éjén sofőrünknek közbejött valami 
és lemondta a fuvart. Bársony 

Attila elvállalta, hogy elvisz min-
ket saját autójával. Nem kis áldo-
zat volt ez részéről, hiszen ő így 
nagyon fáradtan fekhetett a súlyok 
alá. Végül október 18-án reggel fél 
6-kor nekivágtunk! Az út hosszú 
volt és kimerítő, de élveztük, mert 
jó hangulatban telt és a tájban is 

gyönyörködhettünk. Szófiába érve 
komoly kihívást jelentett megtalál-

ni a verseny helyszínéül szolgá-
ló sportcsarnokot, de kedves és 
segítőkész helyi lakos megol-
dotta a problémánkat és egészen 
odáig kísért minket. 
Abban a pillanatban, h megér-
keztünk, Attila számára meg-
kezdődött a verseny a mérlege-
léssel, amit a bemelegítés köve-
tett. Ő a 93 kg-os súlycsoport-
ban versenyzett és 4. helyezést 
ért el. Mondanom sem kell, 

hogy aznap este mindannyian mé-
lyen aludtunk a szállodában. Más-
nap reggel a Vitosha hegy fantasz-
tikus látványára ébredtünk. Regge-
li után már siettünk is a sportcsar-
nokba, hogy Balázs részt vehessen 
a mérlegelésen. A 105 kg-os súly-
csoportban az elsők között fekhe-

tett a padra és 210 kg-ot nyomott 
ki. Sajnos a második és a harmadik 
fogása nem sikerült, de a 210 kg-os 
teljesítmény így is elég volt a 4. 
helyezés megszerzésére. A szom-
bat délutáni eredményhirdetés után 
- melyen minden versenyző kapott 
emlékérmet - indultunk haza. Este 
10 óra volt, amikor hazaértünk kis 
falunkba kellőképpen elcsigázott 
állapotban a hosszú úttól és a ver-
seny izgalmaitól. 
Összességében elmondhatjuk 
mindannyian, hogy remekül érez-
tük magunkat és mindent el fogunk 
követni annak érdekében, h a kö-
vetkező Európa Bajnokságra is 
elutazhassunk. Sok erőt és kitartást 
kívánok Balázsnak a felkészülés 
időszakára és gratulálok az ered-
ményes versenyzéshez! Csak így 
tovább!               Mülbacher Tünde 

 

Kich-Boksz: 
ORIENTAL OB Baja, 
09.28-án, 18 egyesület, 
120 versenyző részvéte-
lével zajlott le. A 
sükösdi gyerekek maxi-
mális teljesítményt 
nyújtva, kiváló ered-
mény értek el. 
Sükösdi versenyzők: 
Faddi Tamás I hely, 
Koprinovacz Péter I. 
hely, Molnár Gréta I 
hely, Molnár Kristóf II 
hely, Pankovics Gréta I hely, Ku-
rucz Rajmund I hely. November 30
-án a bajai gálán bizonyíthatnak 
legközelebb!!  
Maraton:  
Kolluti Margit a 
MOGYI csapatával a 
Bécs- Pozsony- 
Budapest  320 km-es 
váltójában a 2. he-
lyezést érte el.  

Szerkesztő 
Asztalitenisz: 
Ez év őszétől ismé-
telten van résztvevője a megyei II. 
osztályú asztalitenisz bajnokság-
nak Sükösd színeiben. 
A hétről-hétre lelkesen edző csapat 
tagjai már megfordultak Soltvad-
kerten, és hazai pályán fogadták a 

bajai csapa-
tot. 
November 8-
án Kalocsára 
látogatnak, 

majd nov-
ember 22-
én házi-
gazdák 

lesznek itthon Jánoshal-
ma ellen. December 6-
án ismét hazai forduló 
vár a ping-pongosokra, amikor 
Dunapatajt látják vendégül. 
Végül december 20-án, a sorozat 

zárásaként ismételten Bajá-
ra látogatnak. Bíztassuk 
minél többen versenyzőin-
ket a hazai mérkőzéseken! 

Tamás Márta 
Kerékpározás: 
Szeptember elején a szek-
szárdi Karika Toura elneve-
zésű kerékpáros teljesít-
ménytúrán vettünk részt amit na-
gyon ajánlok másnak is aki szereti 
a kihívásokat mert ott mentünk 
föld úton, turista útvonalon és a 

szekszárdi dombság emelke-
dőin. Sajnos esőben de meg-
érte teljesíteni,a látvány az út 
során mindenért kárpótolt. 
Szeptember 8 és 22 között 
z a j l o t t  a 
NARCONONTÚRA  amely 
a határok mentén haladt,az 

érintett települések 
iskoláiban az előadók a 
gyerekek számára 
drogfelvilágosító 
előadásokat tartot-
tak. Ehhez a kerék-
páros túrához csat-
lakoztunk amikor a 
bajai kistérség 
településein haladt 

át. Amiért csatlakoztunk az 
az,hogy úgy érezzük szülőként 
minket is érint ez probléma. 

Az előadások mottója: „Soha nem 
nyúlok drogokhoz, és másokat is 
lebeszélek erről”! 
Végezetül egy közeljövőben rende-
zendő ultrafutó verseny pályabejá-
rásán vettünk részt amely a Duna 
mentén az egykori római biroda-
lom határán a Pannon Limes útvo-
nalán haladt és érintette ezek mű-
emlékeit. 
Ha valakit érdekelnek ezen rendez-
vények,szívesen tájékoztatom 
róluk. Bringázz Sükösd! 

Pataki Attila 

Vidám hangulatú tábortűzzel kezdték meg a 
cserkészévet az 547. sz. Belon Gellért Cser-
készcsapat tagjai. November 19-én este 7 óra-
kor közel 100 fő gyűlt össze, hogy játékokkal, 
énekekkel, tréfás együttlét keretében gyújtott 
tűz mellett vegyék kezdetüket az idei év cser-
készfoglalkozásai. 
Szeretettel várjuk a régi és új érdeklődőket a 
heti összejövetelekre! 
Időpontok: 

Alsó tagozatos korosztálynak hétfőn  ½ 5-től 
5.-6. osztályosokat szombatonként ½ 11-től 
7- 8. osztályos lányokat pénteken este 6 órától 
7-8. osztályos fiúkat pénteken este 6 órától 
Középiskolásokat hétfőnként este 6 órától vár-
juk a cserkészfoglalkozásokra. 
A Márton napi lámpás ünnepre november 10-
én vasárnap délután kerül sor, a 4 órás diákmi-
se után. 
 Adventi időszakban ismét lesznek hajnali 

szentmisék (rorate) 
reggel 6 órától a 
templomban. 
Advent I. vasárnap-
ja: dec. 1. 
Advent II. vasár-
napja: dec. 8. 
Advent III. vasárnapja: dec. 15. 
Advent IV. vasárnapja: dec. 22. 

Tamás Márta 
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Sükösd SC hírei 
Elkezdődött a 2013/2014-es bajno-
ki évad. A korábbi évekhez hason-
lóan U-7, U-9, U-11, U-15, U-19 
és felnőtt korcsoportban indítot-
tunk csapatokat, összesen 87 iga-
zolt labdarúgóval. Az edzők sze-
mélye nem változott a tavalyi év-
hez képest, az U-7-es korosztálytól 
az U-15-ös korosztályig bezárólag 
Geletta Károly irányítja a munkát, 
az U-19-es csapat edzője Vörös 
Dávid, míg a felnőtt csapatot to-
vábbra is Molnár Zsolt  irányítja 
játékos edzőként. A Bozsik-
program versenyeztetési rendszere 
jelenleg átalakítás alatt ál, ami 
biztosnak tűnik, hogy a korábbinál 
több versenyzési lehetőséget bizto-
sítanak a legkisebb korosztályok-
nak. Az U-15-ös korosztálynál, 
ismertebb nevén a „serdülőnknél” 
az előző évben generációváltás 
történt, így a tavalyi bajnokságot a 
11. helyen zártuk. A Kinderball 
SE.-vel kötött kölcsönös megálla-
podás értelmében hozzánk igazolt 
3 korábbi játékosuk, akikkel kiegé-
szülve jelenleg a 4. helyen áll a 
csapat és reális elvárás lehet év 
végére a dobogós helyezés. A jó 
eredmények ellenére még mindig 
nagyon nagy prob léma a 
játékoshiány. Jelenleg 15 igazolt 
labdarúgó szerepel a keretben, de 
már kétszer is előfordult, hogy 
csak 10 gyerekkel utaztunk el egy-
egy meccsre. Az U-19-es csapat, 
vagyis az „ifi” jelenleg a tabella 9. 
helyén szerepel, de a hátralévő 
fordulókban egy meccset leszámít-
va a tabellán mögöttünk álló ellen-
felekkel játszunk, így év végére 
reálisan elvárható egy jobb pozíció 
megszerzése. A felnőtt csapat sem 
úgy kezdte a bajnokságot, ahogy 
elvárható lett volna. Jelenleg a 11. 
helyet foglaljuk el a tabellán, de az 
elmúlt 4 meccsen nem kaptunk ki, 
ezekből az utolsó kettőt megnyer-
tük, így javulás látható az eredmé-
nyeken és a mutatott játékon is. 
Remélhetőleg kitart a lendület az 
év végéig és mivel elég sűrű a 
mezőny egy-egy győzelemmel 
több pozíciót is lehet ugrani a ta-
bellán, igaz egy-egy botlással akár 
zuhanni is. 
Idén nyáron az elmúlt 10 év legje-
lentősebb beruházása valósult meg 
a sportpályán, megújult az öltöző 
helyiség. 
Az öltöző felújítására 2013. febru-
árban írt ki előminősítéses pályáza-
to t  az  MLSZ,  ami rő l  a 
www.mlsz.hu oldalon, a fejleszté-
sek fülön belül, a sporttelep-
felújítási program hivatkozásra 
kattintva többet is megtudhatnak. 
A benyújtott program legmagasabb 
elszámolható költsége bruttó 10 
millió, legkisebb elszámolható 
költsége pedig bruttó 1 millió fo-

rint lehetett, 
amely már tar-
talmazta a pá-
lyázótól várt, 

köteles 30%-os 
önrészt, azaz a támogatási arány 
70%-os volt. Az utolsó pillanatok-
ban sikerült támogatót szereznünk 
a beruházáshoz, aki saját tőkéből 
finanszírozta az önrészt. A beruhá-
zás keretein belül megújultak a 
fürdők, kicseréltük a külső és belső 
nyílászárókat, új vizesblokk és 
központi fűtés rendszer került ki-
alakításra radiátorokkal, átfolyós 
gázkazánnal és egy 500 literes 
indirekt tárolóval. Átalakítottuk az 
öltőző közösségi helyiségét is, a 
válaszfal áthelyezésével kitágítot-
tuk a teret. Kiépítésre került egy 
napelemes rendszer is, amely ára-
mot és meleg vizet is termel, így 
hosszútávon csökkenthetőek a 
felmerülő működési kiadások. A 
munkák befejezésével az épületek 
kívül-belül kifestésre kerültek, ami 
egységes megjelenést biztosít az új 
létesítménynek. Továbbá be kellett 
szereznünk egy laptopot is és inter-
net elérést kellett biztosítani az 
öltözőben, mivel az MLSZ előírja, 
hogy a mérkőzések jegyzőkönyveit 
online elektronikusan kell vezetni. 
Mivel a beruházás tervezésénél 
szempont volt az energiatakarékos-
ság, az új hőszigetelt nyílászárók-
nak és a hybrid napelemes rend-
szernek köszönhetően a melegvíz, 
a fűtés és az áramdíjakon évente 
több százezer forintot takaríthatunk 
meg. Ezt az összeget felhasználhat-
juk a sportpálya környékének meg-
szépítésére és a következő évek 
pályázataihoz önerőként. 
A beruházás költségvetéséről és 
egyáltalán a pénz forrásáról kicsit 
részletesebben is ejtenék néhány 
szót. Mint fentebb látszik, nagy-
részt pályázati pénzről van szó, 
aminek a 70%-át az MLSZ adta, a 
maradék 30%-os önerőt pedig 
Lugos Roland magánszemélyként 
biztosította. Roland szeremlei szár-
mazású, de van sükösdi kötődése, 
felesége Hídvégi Nóra révén. Se-
gítségét nagyon köszönjük, a ma-
gunk szerény módján igyekszünk 
meghálálni Neki és családjának a 
támogatást. Nem kaptunk önkor-
mányzati forrást az önrészhez, igaz 
nem is kértünk, mivel nem akartuk 
a község költségvetését ezzel ter-
helni, főleg annak tudatában, hogy 
az önkormányzatnak is vannak 
folyamatban lévő pályázatai, ami-
hez önerőt kell biztosítani. A beru-
házás költségvetése 9.992.360 
forint volt. A pályázati anyagot az 
előírásnak megfelelően közzétettük 
a z  e g y e s ü l e t  h o n l a p j á n 
(www.sukosdsc.hu), így bárki 
tájékozódhat a pályázat folyamatá-
ról, végső kimeneteléről és a költ-
ségeiről részletesebben.  

A munkák vélt vagy valós elhúzó-
dásáról és a kivitelezőről is ejtenék 
néhány szót, valamint ezzel kap-
csolatban a sorsolás alakulásáról.  
A pályázati kiírás főbb időpontjai a 
következőképpen alakultak:  Be-
nyújtási határidő: 2013. március 8. 
A döntéshozatal határideje 2013. 
március 28. Pénz folyósítása I. 
terv.: 2013. június 30. Pénz folyó-
sítása II. terv: 2013. július 31. 
Pénz folyósítás valós időpontja: 
2013. szeptember 12. 
A beruházás kezdetét először a 
2012/2013-as szezon befejezését 
követő hétre, később július elejére 
terveztük. Azonban a pályázati 
pénz folyósításának határidejét 
folyamatosan módosítgatták, és 
mivel erről konkrét információja 
senkinek sem volt, így bizonyta-
lanná vált az egész felújítás. Mivel 
a bajnokság 2013. augusztus 18-án 
kezdődött, így szorított minket a 
határidő. A kivitelező OPTIMUM 
SOLAR Építőipari Szolgáltató Kft 
- folyamatos egyeztetést követően 
- július közepén elkezdte a munká-
kat úgy, hogy a támogatás remélt 
folyósításáig a cég vállalta a kiadá-
sok finanszírozását. Fentebb látha-
tó, hogy két hónapot dolgoztak, 
mire a pénzükhöz jutottak, lénye-
gében az egész beruházást előfi-
nanszírozták nekünk. Ez volt az 
egyik oka annak, hogy velük dol-
goztattunk mivel a mai gazdasági 
helyzetben nehéz olyan kivitelezőt 
találni, aki ezeket a költségeket – 
ha csak átmenetileg is - vállalni 
tudja. A másik ok, hogy nem kü-
lönböző helyi vállalkozókat keres-
tünk meg, az a munkák összetettsé-
géből adódott. Mivel kőműves, 
vízvezeték szerelő, burkoló, vil-
lanyszerelő, festő, központi fűtés 
szerelő és a napelemes erőmű ki-
építésében jártas szakemberek 
dolgoztak egyszerre az épületen, 
nehéz lett volna összehangolni a 
munkákat. Úgy pedig szinte lehe-
tetlen lett volna összehangolni, 
hogy nagyobb csúszások ne legye-
nek. Ha külön-külön minden mun-
kafázisra külön alvállalkozókat 
szerződtetünk, lehet, hogy a mun-
kák a mai napig folynának. Ráadá-
sul falubeliek is részt vettek a fel-
újításban, mivel a külső műanyag 
nyílászárókat Matauschek Attila 
cége a Ma-Ablak Kft. gyártotta le 
és építette be, míg a belső fa nyí-
lászárókat Sándori József cége az 
Enci-Benci Asztalosműhely készí-
tette. Nekik ezúton is köszönjük, 
hogy munkájukkal és egyedi áraik-
kal segítették a projekt megvalósu-
lását. 
A bajnokság első négy fordulójá-
ban vendégként szerepelt a csapat, 
amit sok sportbarát nehezménye-
zett. Nekik tájékoztatásul közlöm, 
hogy az eredeti sorsolásban az 1. a 
3. és 4. fordulóban is idegenbeli 

meccs szerepelt. Tehát csak a 2. 
forduló mérkőzésének időpontját 
módosítottuk a felújítási munkála-
tok miatt, a többi mérkőzésen az 
MLSZ által készített sorsolás alap-
ján is vendégként szerepeltünk 
volna. Erről mi nem tehetünk, 
cserébe a tavaszi szezon első négy 
meccsét hazai környezetben vív-
hatjuk, reményeink szerint sok 
hazai szurkoló előtt. 
Mi vezetők rendkívül büszkék 
vagyunk rá, hogy kizárólag pályá-
zati pénz és egyéb külső forrás 
bevonásának segítségével közel 10 
millió forint értékű felújítást tud-
tunk végrehajtani egy önkormány-
zati tulajdonú ingatlanon. Ez nem 
csak a sportkör és a játékosok szá-
mára jelent kényelmi javulást, de 
nagyban javítja a település megíté-
lését is, egyrészt az ide érkező 
vendégjátékosok kulturáltabb kö-
rülmények között készülhetnek, 
másrészt hírét vihetik a régióban, 
hogy a község fejlődik és komoly 
fejlesztésekre képes.  
Az úgynevezett TAO pályázat 
keretében sorozatban immár a 3. 
éve sikerült forráshoz jutni. A 
pályázat lényegéről néhány szóval 
röviden. A vállalkozások az állam-
nak fizetendő társasági adójuk egy 
részét kiválthatják úgy, hogy azt 
nem az állami költségvetésbe fize-
tik meg, hanem az öt kiemelt lát-
vány-csapatsport versenyrendsze-
rében működő valamely hivatalos 
sportegyesület részére támogatás-
ként adják. Ezzel a támogatással 
még minimálisan nyernek is, a 
támogatási összeg 2,5% takaríthat-
ják meg ahhoz képest, mintha az 
államnak fizetnének. Ez egy cég-
nek nem nagy megtakarítás, de a 
sportegyesület számára komoly 
bevétel. Leegyszerűsítve a cég nem 
veszít semmit, sőt, a sportklub 
viszont komoly bevételhez jut, 
amit azonban csak az MLSZ által 
korábban elfogadott sportfejleszté-
si programban szereplő költségekre 
fordíthat, így a vállalkozás előre 
tudhatja, hogy mire adja a pénzt.  
Két éve a Házi Piros Paprika 
Mezőgazdasági Terméktermelő, 
Forgalmazó és Feldolgozó Kft., 
tavaly pedig az AGRO-SÜKÖSD 
Mezőgazdasági Termelő és Szol-
gáltató Kft. segítette a sportkör 
fejlődését ezzel a támogatási lehe-
tőséggel. Nekik is nagyon köszön-
jük a támogatást! Az idei évben is 
sikeresen pályáztunk sportfelszere-
lés beszerzésére, az utánpótlás 
csapatok szállítására, valamint az 
utánpótlásedzők bérének támogatá-
sára. Amennyiben bármely vállal-
kozás számára szimpatikus ez a 
lehetőség és támogatná a Sükösdi 
Sport Club Egyesületet, annak 
szívesen adunk részletes felvilágo-
sítást a témában.  

Halász István elnök 
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A megyei II. osztályban elért sike-
rek, a megnyert bajnokság próbája 
következett az 1974-75-ös bajnoki 
évben, az annyira óhajtott megyei 
I. osztályban. A megmérettetés 
ideje jött el, olyan nagy múltú 
városi csapatokkal szemben, mint 
Baja, Kalocsa, Kiskunhalas, Kis-
kőrös, Kecskemétről a Fémmunkás 
SE és a MÁV, Bácsalmás, de a 
községekben is kiváló csapatok 
rúgták a labdát már városi szinten, 
mint Izsák, Soltvadkert, Tompa, 
Kunszentmiklós, Hajós, Fajsz, 
Érsekcsanád, Vaskút. Külön kate-
góriát képeztek a honvéd csapatok, 
közülük is kiemelkedett a kiskun-
félegyházi KUN BÉLA SE, de 
nyomában volt a kecskeméti 
Mezőfi SE. A kiskunhalasi Gábor 
Áron SE erős középcsapatnak 
számított. A csapat Varga Imre 
edzővel adva volt, és egytől-egyig 
sükösdi fiúkból állt. Hajóson kezd-
tünk 2:2-vel, az első hazai mérkő-
zést 600 néző várta, de az átvonuló 
vihar miatt elmaradt. Újrajátszása 
máig emlegetett nagy mérkőzésen 
2:1-es győzelmünkkel végződött, 
Kollár és Tóth góljaival. A folyta-
tásban nem ment a játék, 9 forduló-
ban 5 pontot szereztünk és a 15. 
helyen álltunk. A következő öt 
fordulóban már magára talált a 
csapat és a 6. helyre küzdötte fel 
magát. Az őszi záró forduló kelle-
mes emlék: Érsekcsanádot 800 
néző előtt győztük le 4:0-ra, 
Páncsics (2), Marusa és Sudár 
góljaival. 17 pontunk a 8. helyre 
volt elegendő, a gyenge kezdés 
után, megfelelt a realitásoknak. Az 
1975-ös tavaszt Páncsics és Ko-
vács Misi nélkül kezdtük. Bevo-
nultak és a Gábor Áron SE játéko-
sai lettek. Kovács helyére Benda 
András került, az ifiből. Ez a sze-
zon már jobban indult, mert nyerni 
tudtunk Fajszon, itthon Soltvadkert 
ellen, két döntetlen (Vaskút és 
Szabadszállás) után Kalocsával 
nem bírtunk, de a következő hat 
meccsen már nem találtunk legyő-

zőre. Halason a Gábor Áron SE 
elleni találkozón 4:1-es győzelem-
mel és szomorú befejezéssel ért 
véget. Páncsics Szentével ütközött, 
síp és szárkapocscsont törést szen-
vedett. A befejező öt fordulóból 
kettőt megnyertünk (Kiskőrös ellen 
(6:4), Tompán (2:1)) hármat el-
vesztettünk. Az utolsó 
érsekcsanádi rangadó 1000 néző 
előtt (0:0-ra) végződött. Beérett a 
csapat, várakozáson felül szerepelt. 
A 8. fordulóban elfoglalta a 6. 
helyet, s azt végig megtartotta. 
Baja mögöttünk 7. lett, a 18-as 
mezőnyben. A góllövő listát Kollár 
vezette 18, második Sudár 17, 
harmadik Marusa J. (Bice) 13 talá-
lattal. Ifjúsági csapatunk Kámán 
László edzővel a 4. lett. Az év 
krónikájához tartozik még, hogy 
Boskovics Jenő újságíró barátom 
közreműködésével, május 4-én 
vendégül láttuk a Magyar Újságíró 
Válogatottat és nem kíméltük, 6:1-
re nyertünk. Az 1974-75. évi sike-
res bemutatkozás után magabiztos 
folytatást várt a 75-76-os idényre a 
hazai közönség. Változás annyi 
volt, hogy Varga Imre edzőnket a 
Bajai SK szerződtette, helyére 
Nagy Ferenc került. A nyitány 
több, mint lehangoló volt. Az első 
négy mérkőzésünket zsinórban 
elvesztettük, nagy volt a zúgolódás 
és a kétségbeesés. Borsay Győző 
elnök lemondott, helyére Dr. 
Maruzsa Vencel került, de követ-
kezett a gyors edző váltás is. Az 
ötödik fordulótól az ifjúságiaknál 
már sikeres Bujdosó Márton vette 
át a csapatot és gyorsan rendet is 
tett. A következő négy mérkőzést 
már megnyertük (Kecskeméti 
MÁV (5:1), Bácsalmás (3:2), Baja 
ellen (3:1) (góllövők : Marusa, 
Németh, Kollár) Garán (4:3)). A 
13. fordulóban már a hetedikek 
vagyunk, az őszt a 10. helyen zár-
tuk. Ifjúsági csapatunk végig tar-
totta 4. helyét. Az 1976-os tavaszi 

szezont majdnem az elmúlt őszihez 
hasonlóan, három vereséggel kezd-
tük. Halason (1:3), Kunszentmik-
lós ellen itthon (1:2). Félegyházán 
a KUN BÉLA SE-nél megalázó, 
súlyos vereséget szenvedtünk ed-
dig ismeretlen okokból (0:7), Ifi: 
(1:8). Ez megemészthetetlen volt, 
de ha megnézzük az összeállítá-
sunkat, hiányzik a megye talán 
legjobb védőpárosa, Katus Sándor 
és Nagy Kálmán. Az utóbbi, már 
az őszi szezonban elköltözött, Ka-
tus pedig a téli előkészületi mérkő-
zések egyikén nem volt kezdő, 
amit zokon vett, abbahagyta és 
soha senki nem tudta rávenni, hogy 
visszatérjen a csapatba. Itt kikerül-
hetetlen, hogy a két kiváló sport-
ember nincs már közöttünk. Tragi-
kus szívhalál vitte el őket fiatalon. 
Sajnos, ugyanerre a sorsra jutott a 
csapat harmadik megbecsült tagja 
Faddi Sándor (Szasa) is. Őrizzük 
emléküket! A két védő kiesését 
nehéz volt pótolni. Bogárdi lett a 
középhátvéd, helyére először Csiz-
madia Mihály (Brúnó) került az 
ifiből, később Jagicza. Innen is 
kilábaltunk, nyertünk a Fémmun-
kás és a MÁV ellen, majd egy 
döntetlen következett Bácsalmás-
sal. Baján 1:0-ra kikaptunk, de a 
következő öt meccsből egy döntet-
len mellett négyet megnyertünk. 
Ezekből megint csak az 
érsekcsanádit emelem ki: Sza-
bó,Németh és Sudár góljaival 3:0-
ra nyertünk otthonukban. Értékes 
volt a Gara elleni (3:1), a 2:2-es 
döntetlenen a Gábor Áron SE-vel 
és a soltvadkerti (2:1) Sudár és 
Czobor góljaival. Tompa ellen is 
begyűjtöttük a két pontot. A hajrá-
ban nyerni tudtunk még a két hazai 
mérkőzésen (Izsák 2:1 és Hajós 
5:0). Kikaptunk Kiskőrösön (2:5) 
és az utolsó fordulóban Fajszon 
(1:3). Így a középmezőnyben, a 8. 
helyen végeztünk, 61:56-os gól-
aránnyal. Sudár állt a góllista élén 

15, Marusa követte 13 és Kollár 10 
találatával. Ifjúsági csapatunk a 4. 
helyet szerezte meg, 70 gólt lőtt és 
33-at kapott. Lógó II. (András 
öccse) az első 25, Czobor a máso-
dik 13, Halász I. 11 góllal a harma-
dik. 
Az 1975-76-os bajnoki évet 
sükösdi futball ünneppel fejeztük 
be. Másfél éves előkészítő tárgya-
lások után 1976. augusztus 14-én 
Sükösdön szerepelt a Budapesti 
Honvéd NB I.-es csapata, a 16-os 
keretből 12 válogatott játékossal. 
Az előmérkőzést a Kalocsai és a 
Bajai Járás válogatottja kezdte, de 
az óriási felhőszakadás a 20. perc-
ben elmosta. Négy óra után az eső 
elállt és megkezdődött az össznépi 
vízeltakarítás. Öt órakor pályára 
lépett a Honvéd, az első félidőben 
SÜKÖSD volt az ellenfele és 2:1-
re vezetett-úgy, hogy Kollár a 11-
est kapufára rúgta. A második 
félidőt Dél-Bácsmegye válogatott-
ja folytatta, s a Honvéd csak két-
szer tudta bevenni a kitűnően védő 
kiskőrösi Ba kapuját. Az utolsó 
negyed órában a Honvéd színei-
ben, a frissen igazolt Sudár József 
is pályára lépett, nagy taps köszön-
tötte. A kivételes eseményre 1600 
néző volt kíváncsi, Dunapatajtól 
Garáig. Az ünnepi bemutatón elő-
ször szerepelt a Császártöltésről 
igazolt Lakner és a Budapesti VO-
LÁN-tól Evanics. A mérkőzés után 
közel 100 főt láttunk vendégül, NB 
I.-es színvonalon. A köszönőleve-
leket őrzöm.  
A BUDAPESTI HONVÉD és a 
SÜKÖSD csapata: 
Álló sor: Gujdár, Szente, Morgós, 
Kocsis L. Bogárdi, Kocsis J., 
Póczik, Jagicza Pál, Marusa, 
Evanics 
Guggolnak: Lukács, Radics M., 
Bodonyi, Benda A., Szabó 
(Johstone), Pintér, Lakner, Tóth 
Gy., Kelemen, Kollár, Szűcs. 

Varsányi József 

A sükösdi futball története 13. rész 
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Felhívom a tisztelt eb tartó 
lakosság figyelmét, hogy a 3 
hónaposnál idősebb kutyák 
veszettség elleni oltása, és a 4 
hónaposnál idősebb kutyák 
microchippel való ellátása kö-
telező. Akik bármilyen okból 
nem tettek eleget a fenti kötele-
zettségünknek,  kérem  

szíveskedjenek felkeresni az 
állatorvosukat. 
Hamarosan ellenőrzésekre ke-
rülhet sor,  s a microchippel el 
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meg a büntetéseket, melyek 
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adással  járnak, mint a 
microchip behelyezése,  vagy 
az eb veszettség elleni oltá-
sa.   Dr. Tálas László  állat-
orvos   

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Vásárlóinkat, hogy a 
sükösdi Borostyán 

Gyógyszertárban az Er-
zsébet utalványok be-

válthatók! 


