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2014. évi helyhatósági választás 
2014. évi helyhatósági választá-
sokat a 2013. évi XXXVI. Tör-
vény és végrehajtási rendeletek, a 
nemzetiségekre vonatkozó vá-
lasztást a nemzetiségek jogairól 
szóló törvény kiegészítő szabá-
lyaival együtt kell lefolytatni. A 
választás időpontja 2014. október 
12. vasárnap 06.00 órától 19.00 
óráig. Polgármester, helyi önkor-
mányzati képviselők, nemzetiségi 
települési, területi és országos 
önkormányzati választás, megyei 
önkormányzati választás fog 
zajlani. A képviselők és polgár-
mesterek megbízatása már 5 évre 
szól. Az ajánlási- jelölési idő-
szakban vagyunk. A választók 
„Értesítő” kiküldésével tájéko-
zódhatnak, hol, mikor élhetnek 
választójogukkal. Aki augusztus 
25-ig nem kap „Értesítőt”, a Pol-
gármesteri Hivatalban érdeklőd-
het. Az a választópolgár, aki 
2014. július 23-ig (nemzetiség 
esetén 2014. július 29-ig) létesí-
tett valamely településen tartóz-
kodási helyet és annak érvényes-
sége legalább a választás napjáig 
tart, átjelentkezési kérelmet 
nyújthat be és tartózkodási he-
lyén szavazhat. E kérelmet legké-
sőbb 2014. október 10-én 16.00 

óráig be kell nyújtani a Polgár-
mesteri Hivatalba, vagy ügyfél-
kapun keresztül a www-
.valasztas.hu honlapon. Megszűnt 
a z  a j á n l ó s z e l v é n n y e l 
("kopogtató") történő ajánlás, 
már az úgynevezett ajánlóívekkel 
kereshetik fel Önöket a jelöltek, 
jelölő szervezetek, hogy támo-
gassák jelöltjüket a választáson 
való indulásban. Egy választó 
több polgármesterjelöltnek, több 
helyi önkormányzati képviselője-
löltnek, több (megyei közgyűlési) 
listának, és több nemzetiségi 
képviselőjelöltnek adhat ajánlást. 
Egy jelöltet viszont csak egyszer 
ajánlhatnak. A jelölteket 2014. 
szeptember 8-án (hétfő) 16.00 
óráig lehet a helyi választási 
irodán (Polgármesteri Hivatal) 
bejelenteni. A jelölteket a leadott 
ajánlóívek ellenőrzése után a 
Helyi Választási Bizottság veszi 
nyilvántartásba. Jelezni lehet a 
megindokolt mozgóurna iránti 
igényt is, a választást megelőző 
pénteki napon 16.00 óráig a Pol-
gármesteri Hivatalba behozott 
nyomtatványon, vagy elektroni-
kusan az ügyfélkapun keresztül a 
www.valasztas.hu honlapról, 
vagy a szavazás napján a szava-

zatszámláló bizottságnak 15.00 
óráig. A szavazásra érvényes 
személyi igazolványt (vagy veze-
tői engedélyt, útlevelet), lakcím-
kártyát hozzon magával a válasz-
tó. Az „Értesítő” felmutatása 
segítséget jelenthet a szavazat-
számláló bizottságok munkájá-
ban. A www.sukosd.hu honlapon 
folyamatosan tájékozódhatnak a 
közelgő választás friss híreiről, a 
„VÁLASZTÁS” fülre kattintva. 
A nyilvántartásba vett jelöltek a 
www.valasztas.hu oldalon is 
megtekinthetők lesznek. 
Sükösdön a megalakuló képvise-
lő-testület 7 főből áll: 6 önkor-
mányzati képviselőből és a pol-
gármesterből. A települési nem-
zetiségi önkormányzat 3 fő kép-
viselőből állhat.  
Azok jutnak mandátumhoz, akik 
a legtöbb szavazatot kapják.  
Az önkormányzati választási 
joga a helyben élők közvetlen 
politikai eszköze, mellyel elér-
hetik, hogy az itt élő választók 
megítélése szerint a legmegfele-
lőbb jelöltek irányíthassák 
településüket. Éljenek minél 
többen választójogukkal! 
 
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

 2014. október 4-én várunk minden érdeklődőt az im-
már ötödik alkalommal megrendezésre kerülő sükösdi  

Szüreti felvonulásra  
és az azt követő  

Szüreti bálra! 
( A felvonulás útvonaláról és a részletekről 
szórólapon fogjuk értesíteni!) 

Tisztelettel meghívjuk a 2014. szeptember 6-án 16:30-kor kezdődő XVIII. Sükösdi Népdal-
köri Találkozóra! 

Helyszín: Sükösd, Mozi Fellépők: Hagyományőrző Mélykúti Asszonykórus, Bokréta Asszonykó-
rus Bácsborsódról, Szederinda Citerazenekar Mélykútról, a Nagybaracskai Gyöngyösbokréta 

Hagyományőrző 
Népdalkör és a 
Művelődési Ház 
Népdalköre Sü-
kösdről 



 

2  
 

2014. július 2.: 
A Képviselő-testület véleményezte 
Bács-Kiskun Megye Területfejlesz-
tési Programját. Meghatározták 
azokat a fejlesztési elképzeléseket, 
melyekre javasolta, hogy pályázati 
források legyenek majd 
igénybevehetők. A Térségi család-
segítő és gyermekjóléti szolgálat és 
a jegyzői gyermekvédelmi munka 
2013. évi beszámolóját fogadták el. 
Polgármester beszámolt a Nemzeti 
Kulturális Alapból elnyert könyv-
tárfejlesztési pályázat munkálatai-
nak előrehaladásáról. 
2014. július 17. rendkívüli ülés: 
 Két KEOP-os pályázat benyújtásá-
ról döntöttek a képviselők: 
„Sükösdi Művelődési Ház épület-
energetikai fejlesztése megújuló 

energiaforrás hasznosításával”, és 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakí-
tása Sükösdön” címmel. A nap-
energia hatékony felhasználásával 
modern, környezetkímélő technoló-
giát telepíthetnénk az önkormány-
zati intézményekben. E pályázatok-
hoz kötődően a feltételes közbe-
szerzési eljárások elindításáról is 
döntött a testület. 
2014. július 22: 
Új Polgári törvénykönyv lépett 
életbe, a Felső-Bácskai Hulladék-
gazdálkodási Kft és a FBH-NP 
Közszolgáltató Kft társasági szer-
ződéseinek módosítása vált szüksé-
gessé. Ezeket hagyta jóvá a Képvi-
selő-testület. Önkormányzati társu-
lások társulási megállapodásainak 
módosítását tárgyalták, mivel Zsigó 

Róbert országgyűlési képviselő 
Baja város polgármesteri és a társu-
lások elnöki tisztét összeférhetet-
lenség miatt már nem tölti be. Mó-
dosították az önkormányzat szerve-
zeti és működési szabályzatát az 
esetleges jegyzői helyettesítésekre 
vonatkozóan. A sükösdi önkor-
mányzat a korábbi években a csa-
tornázási munkálatok előkészítésé-
nek folyamatában a zökkenőmentes 
ügymenet biztosítására kölcsönöket 
nyújtott a Sükösd- Csanád 
Víziközmű Társulatnak.  Az önkor-
mányzat kölcsöneinek visszatéríté-
se már régóta esedékes, ezért  kérte 
a testület a víziközmű társulatot a 
6.706.000 Ft megtérítésére. 
2014. augusztus 27.:  

Első napirenden a 2014. június 30-
ig lekönyvelt bevételi, kiadási vál-
tozások lettek átvezetve a költség-
vetési rendeleten. Második napiren-
den az óvodai és általános iskolai 
nevelés- oktatás elindításáról szá-
moltak be az intézményvezetők. 
Bejelentések között módosították 
az önkormányzat közbeszerzési 
tervét. Jóváhagyták a napelemes 
rendszerek kiépítése tárgyában 
benyújtott pályázathoz tartozóan a 
feltételes közbeszerzési eljárásban 
nyertes kiválasztását. Megválasz-
totta a Képviselő-testület a helyha-
tósági választásokon dolgozó vá-
lasztási bizottságokat. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi  
jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

A Képviselő testület kiemelt 
céljai között szerepel a kultúra 
támogatása valamint a község tulaj-
donában lévő épületek korszerűvé 
tétele, hatékony üzemeltetése is. 
Ezért 2013. novemberében  az 
Önkormányzat a Helytörténeti 
Egyesülettel közös pályázatot nyúj-
tott be a Művelődési Ház felújításá-
ra, ami magába foglalta volna a 
könyvtár építészeti felújítását vala-
mint az eszköz- és könyvállomány 
fejlesztését is. Ez a pályázat sajnos 
elutasításra került viszont adódott 
egy másik, a Nemzeti Kulturális 
Alap által kiírt „Könyvtári szakmai 
eszközfejlesztés, korszerűsítés 
támogatása” elnevezésű pályázati 
lehetőség, amellyel az előző pályá-
zatba betervezett eszközbeszerzés 
95%-a megvalósítható. Ezen a 
pályázaton 2,5 millió forintot nyer-
tünk, amihez a kiírás szerint az 
Önkormányzatnak 10% önerőt 
kellett hozzátennie így összesen 
2,75 millió forint értékben kerültek 
beszerzésre polcok, számítógép 

asztalok, gyerek asztalok és székek, 
szőnyegek, függönyök és karnisok. 
A 10% önerőn túl (többek között az 
új berendezések miatt is) a közös-
ségi tér növelését is vállaltuk, 
melynek költségei nem voltak be-
építhetőek a pályázatba. A felújítás 
és átalakítás kőműves munkálatai, 
villanyszerelési, burkolat felújítási 
és festési munkálatai közfoglalkoz-
tatottak és lehetőség szerint helyi 
mesterek bevonásával készültek, 
így az előzetesen kalkulált költség-
vetéshez képest több százezer fo-
rint megtakarítást sikerült elérni. A 
könyvállomány részbeni selejtezé-
sére is lehetőség adódott a munka-
végzés alatt. Természetesen to-
vábbra is célunk az eredeti elképze-
lés szerinti teljes rekonstrukció 
megvalósítása a jövőbeni pályázati 
lehetőségek figyelembe vételével. 
Reméljük, hogy a szeptember 6-án 
átadásra kerülő megújult könyvtá-
rat minden érdeklődő megelégedés-
sel és örömmel fogja használni! 
Tóthné Késmárky Mária igazgató  

asszony nyugdíjba vonulása miatt a 
Minisztérium 2014. április 14-én 
pályázatot írt ki a Sükösdi Általá-
nos Iskola igazgatói álláshelyére. A 
2014. május 15-i beadási határidőig 
három pályázat érkezett, kettő 
sükösdi és egy bajai pályázótól. A 
pályázat lefolytatásának részeként 
minden érintett szervezet (Diák 
Önkormányzat, Szülői Szervezet, 
Tantestület, Alkalmazotti Közös-
ség, Működtető, Kisebbségi Önkor-
mányzat) élhetett a véleményezési 
jogával. A kiírás szerint a győztes 
pályázót 2014. augusztus 1-ével 
nevezte volna ki a Miniszter. Mivel 
Sükösdön 2011. december 31-el a 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
feloszlott, ennek hiányában az 
Országos Roma Önkormányzat 
kapta meg a Tankerület által felter-
jesztett pályázó anyagát, amely  

egyezett a véleményezők elképze 
léseivel is. Sajnálatos módon - 
mivel az ORÖ-nak egyetértési joga 
van – a személy illetve a helyi 
elgondolás ismerete nélkül, minden 
utánajárást mellőzve, vélhetően 
egyetlen, nem megalapozott véle-
ményt figyelembe véve elutasítot-
ták a jelöltet, így a pályázat érvény-
telenül zárult. Az új tanév elindítá-
sára Ispánné Csóka Gabriellát meg-
bízott igazgatónak nevezte ki a 
Tankerület vezetője, megbízása a 
rövidesen újra kiírásra kerülő igaz-
gatói pályázat lezárásáig tart.  
Szeretnénk kifejezni, hogy az eljá-
rást minden érintett pályázó és 
résztvevő nevében rendkívül mél-
tánytalannak tartjuk és az új pályá-
zat mielőbbi lezárásával várjuk a 
helyzet megnyugtató rendezését! 

Soós Gergely alpolgármester 

Szeptember 20-án, szombaton 
ünnepeljük az Idősek napját a  
sükösdi Lakodalmas Házban.   

A 65. életévüket betöltött lakosok 
névre szóló meghívót kapnak a 

postaládájukba. 
Minden meghívottat szeretettel 

várunk! 

Úthelyreállítások 
Tisztelt Lakosság! 
A Bajai agglomerációhoz tartozó 
települések szennyvízcsatornázása 
és szennyvíztisztítása pályázathoz 
kapcsolódó úthelyreállítások jelen-
leg ideiglenesek a faluban. Végle-
ges helyreállítás a csatornák mű-
szaki ellenőrzése, minősítése és a 
talaj 6 hónapos tömörödési vizsgá-
lata után lehetséges. A gyakorlat-
ban Sükösdön a végleges úthelyre-
állítások az ősz folyamán meg 
fognak kezdődni, de a téli idő be-
álltával, illetve a fent leírtak miatt, 
ezen munkálatok a jövő év elejére 
is át fognak húzódni. A kivitelező 
felé rendszeresen jelezzük az út-
karbantartások szükségességét. 
Kérjük türelmüket, megértésüket! 

Tamás Márta polgármester 

Rákötések 
Fontos tudni, hogy az elkészült 
hálózat még nem üzemképes, így a 
házi rákötések megvalósítása még 
nem aktuális. Az ingatlanok rákö-
tése csak a szennyvízcsatorna háló-
zat minden elemének (átemelők, 
távvezetékek) kiépítése és üzembe 
helyezése után lehetséges. A rákö-
tés lehetőségéről időben tájékoztat-
ni fogjuk a tulajdonosokat. Ezúton 
szeretnénk felhívni az ingatlantu-
lajdonosok figyelmét, hogy az idő 
előtti rákötésből eredő esetleges 
kárukért a kivitelező nem vállal 
felelősséget. Amennyiben a beru-
házónak, vagy a kivitelezőnek az 
idő előtti bekötésből kára, költsége 
származik, azt az ingatlan tulajdo-
nosával szemben érvényesítheti.  

Tamás Márta polgármester 

 

Felhívás! 
Ismételten nyomatékosítani szeret-
né az önkormányzat, hogy minden 
rosszhiszemű híreszteléssel ellen-
tétben, nem költöztetünk kisebb-
ségi családokat Sükösdre. 
Egyúttal kérem a hangadókat, 
hogy alaptalan híresztelésekkel ne 
borzolják a közhangulatot! 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy az önkormányzat működésé-
vel, a képviselő-testület döntései-
vel kapcsolatos hiteles informáci-
ók a www.sukosd.hu  webolda-
lon, a Képviselő-testületi ülések 
menüpont alatt található jegyző-
könyvekből szerezhetők. Az inter-
nettel nem rendelkezők a fent 
említett jegyzőkönyvekhez a helyi 
könyvtárban is hozzáférhetnek. 

Tamás Márta polgármester 
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Megújult az óvoda 
Júniusban kezdődött a központi 
óvoda felújítása, bővítése, mely 
pályázati forrásból valósult meg. A 
BM a  kötelező önkormányzati 
feladatot ellátó intézmények fej-
lesztésének,  
felújításának támogatására írt ki 
pályázatot, melyet az Önkormány-
zat 100%-ban megnyert. A támo-
gatásból kicseréltük a nyílászáró-

kat, megtörtént az épület szigetelé-
se, két vizesblokk teljes felújítása, 
illetve két helyiséggel: egy vezetői 
irodával és egy szertárral bővült az 
óvoda épülete. Ezen felül eszköz-
vásárlásra is lehetőségünk adódott, 
így korszerű óvodai fektetőket, 
asztalokat, székeket, 
fogmosópohár tartó polcokat vásá-
roltunk. Három sófalat építtettünk 
be egy-egy csoportszobába. A 
beruházás ugyan teljes egészében a 

központi óvodára irá-
nyult, de az eszközök-
ből az alvégi óvoda is 
részesült. Többek kö-
zött az egyik sófal ott 
került beépítésre. A 
képviselő-testület dön-
tése alapján a teljes tető 
felújítására, cseréjére is 
lehetőség adódott. A 
testület támogatásával  
megvalósult az épület 
teljes meszelése, így 
elmondható, hogy a 

központi óvoda kívül-belül felújí-
tott állapotban várja a gyermeke-
ket. Amikor a gyerekek nevelésére 
energiát, pénzt, szellemi kapacitást 
áldozunk, mindig számíthatunk 
arra, hogy jó befektetőként, bölcs 
gazdaként viselkedünk. A gyerme-
kekben benne van egy csöpp a 
múltunkból, egy komolyabb szelet 
a jelenünkből, és ezek 
meghatározzák a jö-
vőnket. És, hogy a 
jövő hogy alakul, az 
ma rajtunk múlik, akik 
ezeket a felcseperedő 
gyermekeket neveljük. 
Mindannyiunk számára 
fontos, és nagy öröm, 
hogy ez a beruházás 
létrejött, hogy megszé-
pült, megújult, korsze-
rűsödött óvodánk. 

Köszönöm mindazoknak, akik 
bármilyen módon segítettek abban, 
hogy ez megvalósuljon. Így köszö-
net illeti Sükösd Nagyközség Ön-
kormányzatát a Képviselő- testüle-
tet és a munkájukat tisztességesen 
végző kivitelezőket. 

Dudásné Grau Ágnes ÁMK igaz-
gató 

Megkezdődik a tanév 
Augusztus 25-én nyitotta meg 
kapuit az óvoda.  
 Három hetes zárva tartás után 
tiszta környezetben fogadjuk az 
óvodásokat. A beruházáson kívül 
nyáron elvégeztük a szükséges 
karbantartási munkálatokat az 
alvégi óvodában is. A csökkenő 
gyermeklétszám miatt a Képviselő 
– testület 2014. szeptember 01-től 
5 óvodai csoport indítását engedé-
lyezi. Előzetes tájékozódás, illetve 
a beíratott gyerekek lakóhely sze-
rinti megoszlása alapján az alvégi 
óvodában indítunk két csoportot, a 
központiban három csoport ma-
radt. Értelemszerűen alvégen lesz 
egy vegyes csoport és egy tiszta 
nagycsoport. 
Az új kiscsoportosok szeptember 
1-től kezdik meg óvodai életüket. 
A kiscsoportos óvónők megkezd-
ték a családlátogatásokat, így már 
óvodakezdés előtt otthonukban 
találkoznak a gyerekekkel. Ahogy 

már az előző évben is, az óvónők 
felkínálják a lehetőséget a szülők-
nek a 2,5 éves korban történő óvo-
dakezdésre, amellyel már az előző 
évben is sokan éltek. 
Az idei évben is több programot, 
szakkört szervezünk gyermekeink 
számára. A teljesség igénye nélkül 
lesz, Mocorgó, Ringató, hittan 
foglalkozás, úszás a nagycsoporto-
sok részére (megfelelő létszám 
esetén), nyelvi foglalkozások, 
lesznek kirándulások, színházláto-
gatás, sportnap. Folytatjuk a kom-
petencia alapú óvodai nevelést, 
mely igen sok lehetőséget kínál 
arra, hogy a gyerekek minél több 
tapasztalás, élményszerzés által 
jussanak új ismeretekhez. Remél-
jük minden szülő talál gyermeké-
hez közel álló elfoglaltságot a 
felkínált lehetőségek között. 
Minden kedves kis óvodásnak 
vidám, élményekben gazdag óvo-
dai évet kívánok!  Dudásné Grau 
Ágnes ÁMK igazgató 

 

Táboroztak a Tanodások 
A Szent Anna Tanoda tanulói, 
valamint megvalósítói 2014. június 
30-tól július 4-ig Mezőkövesden 
táboroztak. Az 5 napos táborban a 
diákoknak lehetőségük volt külön-
böző programokon részt venni.  
Az első napunk főként utazással 
telt, de ezt a hosszú utat megszakí-
to t tu k  Kecske méten ,  ah o l 
fagyiztunk egyet és körbejártuk a 
megyeszékhely főterét. 
Mezőkövesdre a táborba du. 2-kor 
érkeztünk, már nagyon vártak min-
ket! A táborozás alatt a gyerekek 
különböző sport feladatokban tud-
ták megmérettetni magukat Pp.: 
tollaslabda, pingpong, foci . 
Mindennap lehetőség volt kézmű-
ves foglalkozáson részt venni pl.: 
pólófestés, gyöngyfűzés, lámpás 

készítés, karkötőfonás,üvegfestés, 
agyagozás. A szálláshelyünktől 
nem messze volt a Zsóry Fürdő, 
amit kettő alkalommal is megláto-
gattunk a gyerekek nagy örömére! 
Mezőkövesden meglátogattuk a 
Mézeskalács házat, itt kis figurákat 
készíthettek a gyerekek. A Gép 
múzeumban pedig a régi motorok, 
traktorok keltette fel a gyerekek 

kíváncsiságát. 
Tábortűzzel búcsúztunk az utolsó 
estén. Szalonnát sütöttünk, tábori 
dalokat énekeltünk és a táborozás 
alatt kialakított csapatok tábori 
játékokat mutattak be. Pénteken a 
hazaindulás napján még ellátogat-
tunk Egerbe, az egri várba. 
Idegenvezető segítségével megis-
merhettük a vár történetét. Megnéz-
tük a Hősök termét,ahol Dobó Ist-
ván síremléke található,és a már-
ványtáblát, amin az 1552.évi várvé-
delem hőseinek névsorát olvashat-
tuk. A Romkerten végighaladva 
eljutottunk a Kazamatához. A gye-
rekek érdeklődve figyelték az ide-
genvezetőt, amint a Setét-kapuról 
és a Kaszárnyatermekről mesél. A 
földalatti folyosók, szűk járatok 
mindenkinek nagyon tetszett. Vé-
gezetül a Börtönkiállítást néztük 

meg, ami a középkori Magyaror-
szág büntetési módszereit mutatta 
be. Úgy érzem ez az 5 napos kirán-
dulás még jobban összekovácsolta 
csapatunkat, ahol új barátságok is 
ki tudtak alakulni. A mezőkövesdi 
táborból mindenki fáradtan, de 
élményekkel gazdagon érkezett 
haza.                           Faragó Nóra 

Ingyenes méhnyakrák 
elleni védőoltás 

Szeptemberben megkezdik a hete-
dik osztályos lányok, 12 évesnél 
idősebb lányok beoltását a 
méhnyakrák ellenni védőoltással. 
A szülő is kérheti gyermeke szá-
mára az ingyenes oltást, ehhez egy 
iskolai nyilatkozatot kell kitölteni 
és beadni 2014. szeptember 15-ig! 
Szülőként ezzel a nyilatkozattal 
igényelhető a vakcina gyermeke 
számára! 
Részletes tájékoztatást a Védőnők 
nyújtanak a lehetőségről. 

Szerkesztő 

 
Tisztelettel meghívjuk Önöket 
a felújított sükösdi Könyvtár 

átadási ünnepségére! 
Rendezvény időpontja: 2014. 
szeptember 6. 10:00 
Helye: Művelődési Ház 
Fellépnek: A Sükösdi ÁMK 
óvodásai, a Sükösdi Általános 
Iskola diákjai, valamint a 
Ripityom Néptánccsoport 
táncosai 

Előtte Utána 

A könyvtár új nyitvatartási ide-
je: 
Hétfő: szünnap 

Kedd, csüt., péntek: 14:00-18:00 
Szerda: 10:00-12:00, 13:00-18:00 
Szombat: 09:00-12:00 
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A Korinthoszi-csatorna 
Folytattuk utunkat célunk felé, egy 
idő múlva feltűntek a Tajgetosz-
hegység 2000 méter fölé nyúló, 
hósapkát viselő csúcsai. Ez azt 
jelentette, hogy lassan megérkez-
tünk a történelmi tanulmányainkból 
közismert Spárta városához, ahol 
gyönyörű, kívánatos termésektől 
roskadozó narancsfa ültetvények 
mellett vitt utunk. A történelem, 
régészet iránt érdeklődők számára a 
modern Spárta valódi csalódás. A 
pezsgő hangulatú településen csak 
egy-két udvarra bekukkantva vehe-
tünk észre csekély ókori falmarad-
ványokat. A várossal szomszédos 
Misztrász – a Tajgetosz lábánál – 
ellenben egy középkori, hihetetlen 
szépségben, és gazdagságban meg-
maradt hatalmas romváros, amelyet 
a 13. században építtetett 
Guillaume de Villehardouin francia 
lovag. A település a késő középkor-
ban hanyatló, és a török hódítás 
következtében el is bukó Bizánci-
Birodalom egyik utolsó bástyájá-
nak bizonyult, a legutolsó bizánci 
császárt, Konsztantinosz 
Palaiologoszt is itt koronázták meg 
(uralkodott: 1449-1453). 
Amennyiben erre a vidékre tervez-

zük nyaralásunkat, akkor érdemes 
felkeresni a várost, mivel a gazdag 
látnivalók végiglátogatása legalább 
egy napot jelent! Második utazá-
sunk során (2011) mi is megváltot-
tuk ide a belépőnket, a rendelkezé-
sünkre álló idő rövidsége miatt 
azonban csak keveset láthattunk a 
fantasztikus épületmaradványok-
ból.  
 Egy napi fáradtságos uta-
zást követően végre leparkolhattuk 
autóinkat, megérkeztünk Neapoli 
Vionba. Szállásunk, a Hotel 
Arsenakos a tengerparton épült. 
Második emeleti szobánk erkélyé-
ről a kilátás a lehető legjobb: a 
közelben Elafoniszosz, míg távo-
labb Kythira szigete emelkedik ki a 
habokból. Rövid berendezkedést, 
illetve néhány órai alvást követően 
gyalogosan a belváros felé vettük 
az irányt. A parti sétányon rengeteg 
kis taverna (étterem) található, 
ezekből néhányat meglátogattunk. 
Ha már itt tartunk, akkor röviden 
írnék is a görög konyha néhány 
specialitásáról. Az előételek közül 
feltétlen ki kell emelni a 
dolmadeszt, mely rizzsel töltött 
szőlőlevél, legfinomabb citrom-
szósszal tálalva. Konzerv formában 

is megtalálhatjuk a boltok polcain. 
A saláták között a legismertebb a 
paradicsomból, uborkából, vörös-
hagymából, fetasajtból és olívabo-
gyóból álló horiatiki, azaz paraszt-
saláta, melyet általában egy tál kis 

kenyérrel szokás felszolgálni. A 
főételek közül a szuvlakiát emel-
ném ki, utunk során mi ezt fo-
gyasztottuk. Ez nyárson sütött ser-
tés- vagy bárányhús, amit citrom-
mal, tzatzikivel (uborkás-
fokhagymás joghurtkrém), sült 
burgonyával vagy rizzsel tálalnak, 
de például pitába is tehetik. A gö-
rög emberek nem sok levest esz-
nek. Utunk során mi sem ettünk, 

ezért ezzel nem foglalkoznék. Az 
üdítők közül a frissen facsart na-
rancslevet (himosz portokaliu) 
mindenféleképp érdemes megkós-
tolni. A narancslevek másik fajtája 
a portokaláda, ha ezt kérünk, akkor 

szénsavas üdítőitalt fogunk kap-
ni… A sörök között nagyon gyak-
ran az alábbi helyi márkákat talál-
hatjuk meg az éttermekben, illetve 
az üzletek polcain: Alfa, Mythos, 
Vergina, Fix (ez utóbbinak van 
barna változata is). A külföldi sö-
rök közül a Kaiser, Amstel és pél-
dául a Henninger neve érdemel 
említést. 

Kernya Gábor 

Csillagászati expedíció Görögországban 2. rész 

Volt egyszer egy Vad-
nyugat… 

A Sheriff és az emberei, kiegészül-
ve egy hatalmas cowboy bandával 
a Vadnyugatra utaztak, hogy fel-
építsék a híres Texast… - Ez így 
mind igaz, csak a helyszín más: 
Pusztavám. 
Augusztus 6-án 43 cowboy utazott 
a prérire, hogy tereljék a csordát és 
megvédjék őket a veszedelmes 
banditáktól.  
De nem csak ebből állt az életük! 
Az első néhány nap rengeteget 
szorgoskodtak, felépítették házai-
kat, konyhájukat, fürdőjüket, kará-
mot a lovaiknak és természetesen 
városuk hatalmas kapuját, ami 
bejáratot jelentett a bankba a She-
riffhez és a szalonba! 
A munka mellett akadt idő a szóra-
kozásra is, esténkén a tűz mellett 
ülve, énekeltek, táncoltak és törté-
neteket meséltek a híres cowbo-
yokról: Rodeó Jimről, Sebhelyes 

Jackről, Nem Tomról, Hagymás-
bab Joeról és Big Billről. Ők vol-
tak a kor leghírhedtebb marhatere-
lői és bandita vadászai! Mind nagy 
kalandorok hírében álltak és ennek 
köszönhetően jól irányították csa-
pataikat a mindennapokban és a 
felfedező túrákon. Szerencsére a 
Jóisten jó időt adott nekik, ezért 
felüdíthették magukat a közeli 
város fürdőjében! Azt a mulato-
zást, amit ott műveltek évekig 
emlegették még a telepesek, olyan 
jól szórakoztak! Másnap hálát 
adtak, hogy békességben és bol-
dogságban élhetnek és a vasárna-
pot szentmisével kezdték, az ottho-
nuktól 4 km-re lévő Pusztavámon, 
ahol a helyi hívek nagy szeretettel 
fogadták őket. Hazaérkezve a 
Chuck Wagon főneke és segítője 
húslevessel, rántott hússal, krump-
lipürével és salátával várta a 
c o w b o y o k o t ,  é s  n é h á n y 
cowboyanyának hála egy kis süte-
mény is csurrant-cseppent az aszta-

laikra… Délutánjuk 
kézműves munkákkal 
telt, faragtak, öntöttek, 
festettek, kalapáltak, 
bőrt díszítettek és 
közben vidáman éne-
keltek. Mikor este 
álomra hajtották a 
fejüket, a szívükben 
egy kis izgalom és 
várakozás is helyet 

kapott, ugyanis tudták, hogy más-
nap érkeznek a kis cowboyok ha-
talmas lendülettel, energiával és 
lelkesedéssel! 
Így is lett, elfoglalták otthonaikat 
és ők is szorgoskodtak. Lasszós 
Bob, Őrült Sam, Fürge Ellie, Kala-
pos Rose és a Préri Maryk vezeté-
sével. A csapat 83 fővel folytatta 
életét a pusztában. Kirándultak, 
szórakoztak, Buffalo Bill Wild 
West Showjára jártak a tábortűz-
höz. A tapasztaltabb marhaterelők 
2 napos portyán is voltak, hogy 
felderítsék a környéket. Rengeteg 
szép helyen jártak és este a csilla-
gos ég alatt aludhattak. Nem volt 
ez kis erőpróba a számukra, ugyan-
is közel 40 km tettek meg és az eső 
is megnehezítette a dolgukat, en-
nek ellenére jó kedvvel, vidáman 
túráztak és az erdő zengett a hang-
juktól. Ez idő alatt a fiatalabbak is 
kirándultak egy nagyot majd fon-
tak, faragtak, okosodtak, nevettek 
és természetesen lovagoltak, ami-

k o r csak lehetett.  
Városuk bővült egy hatalmas 
csúszdával is a természeti adottsá-
goknak, egy nagyobb fóliának, egy 
kis szappannak és víznek segítsé-
gével, ami nem kevés örömöt oko-
zott a dolgos legényeknek, leá-
nyoknak. Végül pedig, hogy min-
den a rend szerint haladjon útra 
kellett kerekedniük. Lebontották 
városukat, fogták a fontos dolgai-
kat a hátukra, illetve lovaikra, 
szekereikre tették és hosszú ván-
dorútra indultak, hogy jövőre új 
helyre települhessenek. 

Koch Dorka, Kovács Norbi 

 

Október 11-én szombaton tart-
juk az évnyitó cserkésztábor-

tűz programunkat az esti 
szentmise után a templomkert-

ben. 
Minden cserkészt és érdeklő-

dőt szeretettel várunk! 

Új ajtók a templomban 
Elkészültek az új nyílászárók 
templomunkban. Az összesen  4 
db rendkívül tetszetős és modern 
ajtó (sekrestye, oldalajtó, főbejá-
rat, szélfogó) a sükösdi lakosok 
adományából, vállalkozói felaján-
lásból és az önkormányzat támo-
gatásából valósulhatott meg. 

Köszönjük! 
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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 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. 

    Állandó  
rendezvényeink 

 

Minden csütörtökön este 6 órától várjuk 
körünkbe a Kertbarátokat! 

A Mozgáskorlátozottak Egyesület fogadó órái: 
2014.04.01. 2014.07.01 2014. 08.05. 2014. 09.02. 
2014.10.07. 2014.11.04. 2014.12.02. A fogadó órák a 
Művelődési Házban vannak reggel 8-10 ig. 

Szombat délután 17.00-18.00 óra között a focipályán női foci 
edzések vannak. 

Szeretettel várjuk az ebben a sportágban mozogni vágyókat! 

Szeptember 6. szom-
bat: délelőtt 10.00 
Könyvtár átadása a 
Művelődési Házban. 
 
Szeptember 6. szom-
bat: Népdalköri találko-
zó 16.30-kor a Moziban 
 
Szeptember 20. szom-
bat: Idősek napja a 
Lakodalmas Házban.  
 
Október 4. szombat: 
Szüreti felvonulás és 
bál. 
Gyülekező 14.00 órától  
a Sportpályánál. Az 
útvonalról, állomások-
ról tájékoztatót kapnak 
a falubeliek a postaládá-
jukba. 
A népviseletbe öltözők 
számára az esti bálba 
való belépés ingyenes, 
egyébként 500 Ft. Az 
este 7 órától reggel 5 
óráig szervezett bálba 
büfé és Laci konyha fog 
üzemelni. 
 
Október 11.  szombat: 
Évnyitó cserkésztábor-
tűz az esti szentmise 
után a templomkertben. 
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Lovaglás: 
2014. augusztus 20-án rendezték 
meg Baján a Nemzeti Vágta előfu-
tamát, a Bácskai Vágtát. Sokunk 
meglepetésére Sükösdöt képvisel-
ve Mirza nevű lovával indult Kosár 
Emánuéla is. A kilenc nevező kö-
zül a délelőtti selejtezőkből Decs 
és Csurgó település mellett Sükösd 
is bejutott a délutáni döntőbe. A 
nézők kedvét a futó nyári zápor 
sem szegte, egyre többen voltak 
kíváncsiak, ki jut tovább a nemzeti 

megméret-
t e t é s r e . 
Kedvezőt-
len helyről 
s t a r t o l v a 
Emi jól 
helyezked-
ve tartani 
tudta végig 
a második 
helyet, így 
a decsi 

lovas mellett a szabályok szerint 
másodikként küzdhet Mirzával az 
őszi Nemzeti Vágtán, a Hősök 
terén. A futamot követően Emi 
elmondta, hogy júniusban kezdtek 
edzeni lovával és hogy Késmárky 
György támogatásával nevezett a 
versenyre. Bízunk benne, hogy 
fiatal lovasunk tovább öregbíti 

Sükösd hírnevét az országos verse-
nyen. Sok sikert kívánunk! 
Judo: 
Idén nyáron, augusztus 23-án ren-
dezték meg Piliscsabán a Junior 
országos bajnokságot, melyen a 
sérülése miatt hosszabb időszakot 
kihagyó versenyzőnk, György 
Richárd, a Mogyi Bajai JC színei-
ben, a 90 kg-os kategóriában az 
előkelő 3. helyezést érte el. 
Kajak: 
Kevés szó esett eddig az evezős 
sportágakról. Miskolczy Fruzsina 
az elmúlt években, mondhatni 
csendesen és szerényen, kitartó 
munkával kimagasló eredményeket 
ért el. Ezt a szezont május 10-én az 
Ifjúsági Rangsorolóval kezdte, 
ahol párjával, Bónyai Reginával 
C2 500 m-en a 2. helyezést érték 

el. Május 18-án Győrben, az Or-
szágos maratoni bajnokságon az  
ifjúsági mezőnyben 5000m-en 4. 
helyen végezett. A májust a Diák-
olimpiával zárta, ahol az ifjúsági 

női 2000 m-en 1. helyezést ért el, 
és C2 500 m-en is az 1. helyen 
végeztek. Júniusban az Ifjúsági Eb 
válogatón C1 200 m-en a 2. helyet 
szerezte meg, míg C2 500 m-en 
Regivel szintén a 2. helyen végez-
tek, amivel kvalifikálták magunkat 
az Eb-re. A II. Ifjúsági Vb váloga-
tón C1 200 m-en 3. lett, C2-ben 
pedig már legyőzték a szegedi 
párost, így elsők lettek, ezzel az 
eredménnyel a Világbajnokságon 
is indulhattak. Az Eb június 20-án 
volt Mantes – en – Yvellnesben, 
Franciaországban. Itt Regivel az 5. 
helyen végeztek. Az Eb után a 
Vidékbajnokságon mind egyéni-
ben, mind pedig párosban aranyér-
mesek lettek. Július 17-én vettek 
részt a Világbajnokságon, amely 
idén Szegeden került megrendelés-
re. Itt (szintén C2 500 m-en) beju-
tottak a döntőbe, ahol a 8. helyen 
végeztek. A világversenyek után a 
hazai bajnokságok következtek. 
Augusztus 2-án Szolnokon az Ifjú-
sági mezőnyben egyéniben bronz-
érmet szerezett, az U23-as felnőt-
tek között pedig a 2. helyen vég-
zett. C2 500 m-en az ifjúsági me-
zőnyben a Magyar Bajnoki címet 
szerezték meg, az U23-as mezőny-
ben pedig ezüstérmesek lettek. Ezt 

követően a Felnőtt Magyar Baj-
nokságon is megmutathatták tudá-
sukat, ahol C1 200 m-en Fruzsina a 

6. helyen zárt, C2 200 m-en 2., 
C2 500 m-en pedig szintén máso-
dikak lettek. Az Országos Bajnok-
ságokon nyújtott teljesítményük 
alapján párjával, Reginával mind-

ketten kiju-
tottak az 
O l i m p i a i 
Reménysé-
gek Verse-
nyére, ahol 
C1-ben és 
C2-ben is 
szeptember 
k ö z e p é n 
Szlovákiá-
ban képvi-
s e l h e t i k 

Hazánkat! A jövőben folyamatosan 
nyomon követjük versenyeit és 
beszámolunk eredményeiről. 
Úszás: 
2014. június 22-én a Baján meg-
rendezett Aquatlon versenyen 
Kollár Blanka 1. helyezett lett. 
Edzője Vértesy Zsuzsanna.  

Fogathajtás: 
Sipos Gábor sükösdi hajtó a kettes 
fogatok versenyén Felsőszentivá-
non 6. helyezést, Balotaszálláson 
az 5. helyezést érte el. 

Kusztorné Varga Edit szerk. 
Kerékpár: 
Idén is megrendezésre került július 
14.és július 20.között"A különbség 
k i s e b b  m i n t  g o n d o l -
nád"elnevezéssel,Lajkó Csaba 
ultrafutó jótékonysági futása a 
nyíregyházi Down Egyesülettel 
közösen a Csodavár Korai Fejlesz-
tő Centrum javára. Az 510 km 
hosszú futás 5.napján csatlakoztam 
a csapathoz a Pécs és Paks közötti 
szakaszon kerékpáros kíséretként. 
Nagyon jó érzés ahogy az út során 
ismeretlenek bíztassák a csapa-
tot,és hogy annyian adományoztak 
e  n e me s  c é l  é rd e k é b en ! 
A Balaton felvidék túrát ajánlom 
mindenkinek mert igazi kihívás 
nekünk síkvidékeiknek. Nem hosz-
szú a táv de annál több emelkedő-
vel tarkított az útvonal,és ha még 
nem fáradtál el feltekerhetsz a 
tihanyi apátsághoz! 
Első alkalommal került megrende-
zésre a legendás Spartathlon 
ultramaratoni futóverseny első 

szakaszával(81km)megegyező 
h o s s z ú s á -
gú korinthosz.hu futóverseny Baja-
Szekszárd között. Kerékpárral 
teljesítettük és segítettük csapatunk 
futóit az igazán embert próbáló táv 
során. Kolluti Margit ultrafutónk 
sérülés miatt kerékpárral,a női első 
helyezett Lubics Szilvia segítője-
kén t  te l j es í te t t e  a  távo t . 
Számos környékbeli túránk is volt 
FuTeam bringásokkal,melyekre 
szeretettel várnak minden bringást. 
Ezekről a FuTeam bringások 
Facebook oldalán lehet informá-
lódni. 
Augusztus 30.-án mintegy 250 
fővel 4. alkalommal indult útjára a 
Kiskunhalas-Szabadka Barátság 
Kerékpártúra, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium támogatásával. 
Sükösdről hárman vettünk részt a 
nem mindennapi eseményen. A 
kerékpárosok fogadása a szabadkai 
városháza üléstermében, több vaj-
dasági, és Magyarországról érke-
zett tisztviselő jelenlétében történt. 
A beszédek elhangzását követően 
együtt elénekeltük a Magyar Him-
nuszt, ami azt hiszem leírhatatlan 
érzés volt! Palicson finom ebéd 
várt, majd a koszorúzás után némi 
szabadprogramot követően indul-

tunk haza! Reméljük jövőre még 
többen tudunk részt venni ezen az 
igazán értékes kerékpártúrán! 
Még nincs vége a nyárnak,ősszel is 
számos bringás rendezvény kerül 
megrendezésre így mindenkit csak 
biztatni tudok hogy "Bringázz 
Sükösd!" 

Pataki Attila 
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Az 1977-78-as bajnoki év 
kiváló őszi szereplését mérsé-
kelt tavaszi követte, így az évzáró, 
egyben a78-79 es nyitó értekezle-
ten az eddigieknél keményebb 
hangvételű volt az értékelés. A 
megszerzett 8. helytől többet várt a 
vezetőség és a nagyszámú sükösdi 
közönség is. Nagy fogadkozások-
kal és kemény munkával telt a 
nyári felkészülés, továbbra is Varga 
Imre edző vezetésével. A 20-as 
mezőnyből öt kieső volt: Bácsal-
más, Tompa, Gara, Vaskút és a 
Bajai Tsz SK. Felkerült két honvéd 
csapat, a Radnóti és a Gábor Áron 
SE, a Kecskeméti TE (jelenleg az 
NB I-ben szerepel), Harta és Érsek-
csanád. A játékos állományunk 
bővült: Kocsis Csabát, Baros Ti-
bort és Reich Zsoltot igazoltuk. A 
szezont a frissen felkerült és sikerre 
éhes szomszédoknál, Érsekcsaná-
don kezdtük 600 néző előtt. A 
rangadó hazai szereplői között 
olyan kiválóságok bontogatták 
szárnyaikat, mint Csordás, 
Marinkó, Tüske, Boros, vagy a 
Koszorús testvérek. Izgalmakból ez 
alkalommal sem volt hiány, végül 
Evanics találata döntött, nyerünk 
1:0-ra. A folytatás sem maradt el a 
várakozástól, Császártöltés érke-
zett, Páncsics vezető gólját Evanics 
mesterhármasa követte, így 4:1-el 
távoztak. A lendület Halason a 
Gábor Áron SE-nél még tartott 
(0:3), de a következő háromnál már 
elfogyott, egy-egy góllal elvesztet-
tük: Lajosmizsén és Izsákon egy-
aránt 1:0, Jánoshalmával az utolsó 
percekig 2:2-re álltunk, amit Feny-
vesi III. még eggyel megtoldott, 
így 2:3 lett a vége. A hetedik fordu-
lóban nagy feladat előtt állt a csa-
pat: 1100 néző előtt kellett bizonyí-
tania, hogy talpra tud állni. Itt már 
épült a Rónai edző által messzire 
jutó „Nagycsapat”, (Gilián, Mol-
nár, Márity, Petresevics, Glavatity 
és a többiek). A bizonyítás egy 0:0-
ás döntetlen erejéig sikerült, ami 
akkor nagy szó volt! Kiskőrösön 
viszont már önmagát múlta felül a 
csapat: olyan játékot produkált, 
amiért egy bajnokesélyest is meg 
lehetett volna süvegelni. A hazai 
közönség nem hitt a szemének: 
Evanics (3) Páncsics és Németh 
góljaival 5:1 javunkra! A látványos 
siker doppingként hatott a követke-
ző három fordulóra is: Hartát 4:1-
re, Tiszakécskét 1:0-ra, a Radnóti 
SE-t 3:1-re múltuk felül és az ötö-
dik helyre tornáztuk fel magunkat. 
A következő két meccsen adós 
maradt a csatársor, a Mezőfi és 
Kun Béla SE ellen 1:0-ás vereséget 
kellett elkönyvelni. Kalocsán a 
Szamuely SE-nél Kovács Misi két 
gólja két pontot ért (0:2). Kiskun-
halas visszavágott a tavaszi veresé-

gükért (1:2), Fajszon 1:1-es döntet-
lent értünk el, a szezonzárónak 
(hitt) mérkőzésen Kocsis góljával 
legyőztük a KTE-t 1:0-ra és 21 
pontunkkal a 10. helyen vártuk a 
tavaszt. Ifjúsági csapatunk a 7. 
helyen fordult. Már a KTE ellen is 
téli zimankóban játszottunk, de a 
Szövetséget ez nem zavarta,- és 
december második hetében előre-
hozta a tavaszi első fordulót, az 
ellenfél ennek megfelelően Érsek-
csanád volt. A havas, csúszós tala-
jon Páncsics (2) Kernya T. és 
Marinkó öngóljával simán vettük 
az utolsó akadályt (4:1), ami mégis 
csak tavaszt hozott a kitartó 2oo 
sükösdi nézőnek. A téli-tavaszi rajt 
ettől jobban nem is sikerülhetett 
volna.  
Rövid pihenő után, január második 
hetében indult a téli felkészülés, a 
hótaposás. Varga Imre edzői felfo-
gása szerint mindennek alapját a 
tökéletes fizikai állapot képezte és 
minden más csak ezután jött. Ked-
venc terepe a Veréb-tanya, le és föl 
a végkimerülésig. Február közepén 
már kupameccset játszottunk Her-
cegszántón, a március 11.-i nyitá-
nyon hiába kerestük Evanics Zolit, 
januárban behívót kapott Kiskun-
félegyházára, ahol már régen 
„várólistán” volt és a Kun Béla SE 
játékosa lett. Azt már akkor tudtuk, 
hogy őszi 12 gólját nehéz lesz pó-
tolni. Viszont leszerelt és hazajött a 
korábbi évek gólvágója Sudár. 
Bogárdi sérülése a múlt év szept-
embere óta nem jött rendbe, helyé-
re Lakner került és hosszú éveken 
át a középhátvéd posztján nyújtott 
kiemelkedő teljesítményt. Biztos 
helyet harcolt ki magának Faddi II, 
egyre több lehetőséget kapott 
Kernya T. és Lógó II. A Gábor  
Áron SE-t fogadtuk, Sudár és 
Páncsics megrúgta tavaszi első 
gólját (2:0), Lajosmizsén változat-
lanul nem ment (1:2), az izsáki 
elfogadható 0:0- után, a listavezető 
Jánoshalmán 8oo néző előtt tisztes-
nek mondható eredménnyel , 4:2-re 
végeztünk. Kalocsáról a Lógó test-
vérek két góljával győztesen jöhet-
tünk haza (0:2). Itthon, az első 
helyre is esélyes Bajával 75 percig 
versenyben voltunk, Kazal góljával 
elvitték a két pontot (0:1). A követ-
kező három döntetlen - (Hartán 
(0:0), hazai pályán Kiskőrössel 
(0:0), Szabadszálláson (2:2) - már 
jelezte, hogy támadósorunk 
Evanics nélkül nem ugyanaz. Ti-
szakécskén 900 néző volt kíváncsi 
a Sükösdre, szégyent nem vallot-
tunk, de hálójuk érintetlen maradt, 
(1:0). A Mezőfi SE-t Kollár negye-
dik percben lőtt góljával már le-
győztük (1:0) és utaztunk 
Félegyházára a Kun Béla SE-hez. 
A bajnokesélyes, kiváló honvéd 

együttes az utolsó 20 percben tudta 
bebiztosítani győzelmét. Evanics 
most is meglőtte a maga gólját, de 
már a sükösdi kapuba (4:1). Aki 
látta a Soltvadkert elleni hazai 
találkozót, máig emlegeti, hogy 
Szabónak az 5., Jagiczának a 7. 
percben lőtt góljával már 2:0-ra 
vezettünk, amit a vendégek nem 
tudtak elviselni. Meskó edzővel az 
élén nekiestek Radó játékvezető-
nek, aki a 8. percben Csomát, a 9.-
ben Szávait állította ki. Ezzel kez-
detét vette a 80 percen át dúló 
„futballháború”. Ment az adok-
kapok, Eiler szinte önkívületi álla-
potban játszott és két góljával ki-
egyenlített, s a végén még örülhet-
tünk a 2:2-es döntetlennek. A Hon-
véd Szamuely SE következett, 
baloldalon a sükösdi Marusával, 
aki ez alkalommal nem volt tekin-
tettel szülőfalujára. Lógó A és Sza-
bó góljaira kétszer válaszolt (2:2). 
Kiskunhalason a végsőkig kiélezett 
küzdelemben Harsányi utolsó per-
cekben lőtt gólja döntött (3:2). Az 
utolsó három mérkőzésre a csapat 
megingott, elvesztette tartását. A 
Fajsz nyerni tudott itthon 1:0-ra 
(Szabó már az első percben megsé-
rült, Sudárt a 48.-ban kiállították), a 
KTE 2:0-ás hazai győzelme az 
erőviszonyoknak megfelelt, de nem 
így a császártöltési: a biztos kieső 
helyen álló csapat 2:1-es győzelem-
mel vett búcsút az első osztálytól. 
A gyengére sikerült záró szakasz 
csúnyán elrontotta az egész éves 
szereplésünket, a 12. helyen végez-
tünk. Ifjúsági csapatunk 6. lett. 

A nyár most sem maradt esemény 
nélkül: Boskovics Jenő újságíró 
barátom közreműködésével vendé-
gül láttuk a japán Világ Kupára 
utazó Magyar Ifjúsági  Válogatot-
tat, amelyet Erdei Pál MLSZ elnök-
helyettes és Rákosi Gyula edző 
vezetett. Kapusok: Disztl P. 
(Videoton), Józsa (FTC), Védők: 
Mohácsi, Miklós (Újpesti Dózsa), 
Róth (Pécsi MSC), Sallai 
(Debrecen) Középpályások: Kardos 
(Ú.Dózsa), Pandúr, Dózsa (Bp. 
Honvéd), Paksi (MTK) Csatárok: 
Melis (Bp. Honvéd), Segesvári 
(Dunaújváros), Pölöskei (Rába 
ETO), Kökény (Csepel) 
A bemutatónak számító találkozó 
7:1-es vendéggyőzelemmel végző-
dött, amit „válogatott szintű” baráti 
vacsora követett, s a dúsan terített 
fehér asztalnál már partnerek vol-
tunk. Kardosnak, a későbbi sokszo-
ros válogatottnak olyan emlékeze-
tes maradt a kirándulás, hogy 
ahányszor összefutott Boskoviccsal 
– az első kérdése mindig az volt: 
JENŐBÁ ! MIKOR MEGYÜNK 
SÜKÖSDRE? 

Varsányi József 
Képek: 
Sükösd (fehér mezben) balról jobb-
ra: Szabó A., Szente I., Bada P., 
Jagicza J., Páncsics J., Kovács M., 
Kernya T., Lógó A., Radics M., 
Szeitz I., Reich Zs., Pesti F., Né-
meth Z., Kollár A., Faddi II. J., 
Kovács J., Sudár J., Bogárdi L., 
Marusa J. 
Piros mezben: a Magyar Ifjúsági 
Válogatott. 

A sükösdi futball története 16. rész 
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Felhívás 

A Falugazdász átmeneti ügyfélfogadási 
helyszíne és időpontjai: 
Polgármesteri Hivatal 

2. számú iroda 
Hétfő és szerda 8:00-15:00 

Impresszum: A Sükösdi Napló Sükösd Nagyközség Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa. Megjelenik kéthavonta. A 
következő szám megjelenik novemberben  Felelős kiadó: Tamás Márta, Szerkesztő: Kusztorné Varga Edit, Terjesztő: Sükösd Nagy-
község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Nyomdai kivitelezés: Arculat Nyomda Baja 

ISSN 2063-319X 

www.sukosd.hu 

A sükösdi hulladékudvar nyitva tartása: 
Keddenként 9-12 óráig 
Péntekenként 14-17 óráig 
Szombatonként 13-16 óráig 
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 Általános Iskolában az iskolatitkárnál és a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet. 

A település– és mezőőr elérhetősége: 
Faddi József 70/334-8799 

Szennyvízszippantás:  
06/30/392-3493 

ŐSZI GEMENCI TEKERGÉS 
2014 október 11.-én ismét várjuk egy kényelmes tempó-

jú,beszélgetős 60 km-es kerékpártúrára a Gemenc kö-
rül,melynek útvonala:Ósükösd-Vajas-torok-Szt.László híd-

Keselyűsi zsilip-Lassi-Türr István híd-érsekcsanádi Duna part-
Sükösd. 

Gyülekező a templom parkolójában 8:30-9:00 között.Várható 
hazaérkezés 15:00 körül.Fejvédő és láthatósági ruházat aján-

lott,jó műszaki állapotú kerékpár előírás szerinti kötelező tarto-
zékokkal,hideg élelem és innivaló,esővédő ruházat,pót bel-

ső,távcső stb. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!
További információk Pataki Attilától(+3670 459 6221) 

Ha nincs ki mind a négy kereked,köztünk van a helyed! 

Megnyitottam üzletemet! 
- Manikűr 
- Gyógy Pedikűr 
- Gél-lakkozás 
- Műkörömépítés 
- Test-gyantázás 
- Lábzselé 
Sükösd Hunyadi J. u. 165. 
Bejelentkezés: 20/5435271 
Várom kedves Vendégeimet! 

 
 
 
Patakiné Csizmadia Erika 
Okleveles Díszítő 
Műkörömépítő 
 

Munkáim a Happy Nails Studio 
Facebook oldalamon tekinthetők 

meg. 

Siposné Kerekes Melinda könyvelő 
Mobil: 36(30) 456 2669 
6346 Sükösd, Deák F. u. 46. 
Tel./fax:36(79) 364 138 

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére 
teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, 
támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, környe-

zetvédelmi termékdíj...mindez kedvező áron! 
Adóbevallás elkészítését is vállalom! 

Közbiztonság 
Felhívjuk a tisztelt 
lakosság figyelmét, 
hogy az elkövetkező 
időben fokozott rend-

őri jelenlétre lehet 
számítani Sükösdön. 
Az Országos Rendőr-
főkapitányság 19 me-
gyét érintő akciót 
rendelt el, melynek 

keretében 24 órás 
rendőri jelenlét bizto-
sításával kívánják a 
közbiztonságot javíta-
ni.           

KMB 

Felhívás 
A Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve a Nép-
egészségügyi Program kereté-
ben folytatja a veszélyeztetett 
női lakosság emlőszűrő vizs-
gálatát. 
A 45-65 éves korú nők meghí-
vó levelet kapnak, melynek 
felmutatásával a Baja Városi 

Kórházban ingyenesen elvég-
zik a szűrő vizsgálatot. 
A sükösdi nők legközelebb 
szeptember 04, 09, 10, 11, 22, 
23-ra kapnak meghívót. 
További információt Marosi 
Judit vezető operátortól a 
79/422-233/2711 –es telefon-
számon kérhetnek. 
Az időben felfedezett emlőda-
ganat jó eséllyel gyógyítható! 

HAGYMA és ZÖLDBAB VÁSÁR az önkormányzatnál, amíg a 
készlet tart! 

Gyors fogyasztásra (néhány hónap) alkalmas vöröshagyma kapható 90 
Ft/kg (Áfás) áron 15-kg-os zsákos kiszerelésben (1 zsák= 1350 Ft), 
valamint zöldbab is vásárolható az önkormányzatnál termelt kertekből 
230 Ft/kg-os (Áfás) áron. Befizetés a Polgármesteri Hivatal előterében 
keddi és csütörtöki napokon 9 órától 11 óráig.  Eladó: Békéscsabai 

vörös, mázas, bon-
tott tetőcserép. 

Érdeklődni Dr. 
Plázár Lajosnénál 

Sükösd Dózsa Gy. út 
9/B. 


