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Polgármesteri köszöntő 

 

2014. november 22-én  
  Jegyárak:     Vacsorával 2300 forint/fő 
                      Vacsora nélkül 1000 forint/fő 
                      Támogatói jegy 500 forint 
  Vendégvárás: 18.00 órától (vacsora nélkül 20.00 órától) 

A jegyek megvásárolhatók a Szülői Munkaközösség tagjai-
nál, valamint a Központi Óvodában az óvodatitkárnál. 

Tisztelt Falubeliek! Kedves 
Sükösdiek! 
Tisztelettel és szeretettel köszön-
töm községünk minden lakóját a 
Sükösdi Napló hasábjain keresz-
tül. Négy évvel ezelőtt tehettem 
meg ezt először, s most négy 
esztendő munkája után ismét 
lehetőségem adódik erre. Köszö-
nöm mindenkinek, aki szavazati 
jogával élve október 12-én véle-
ményt alkotott, függetlenül attól, 
kit tisztelt meg választói bizal-
mával. Külön köszönöm mind-
azok szavazatát, akik jóvoltából 
ismét Sükösd polgármestere 
lehetek.  
Ezen a választáson Sükösd több-
sége összezárt, és nem adott teret 
a gáncsoskodó, másokat megalá-
zó, lejáratni akaró politikának. 
Adam Smith angol közgazdasági 
szakíró fogalmazott így: „ A 
becsületesség a legjobb politika”, 
maximálisan osztom ezt a véle-
ményt. S büszke vagyok, hogy a 
falu jelentős többsége ezt a szem-
léletet támogatja. Hiszen az el-
múlt évek munkájának fő alapja 
volt a becsületes, tisztességes, 
emberközpontú munkavégzés. E 
kitüntető feladat folytatására 
adták meg megtisztelő felhatal-
mazásukat.  
Szeretném megköszönni a Helyi 
Választási Iroda, a Helyi Válasz-
tási Bizottság munkáját, amit a 
választások szabályos és tiszta 
körülmények közötti lebonyolítá-
sáért végeztek, és éppen így kö-
szönet a szavazatszámlálók, vala-
mint a hivatali dolgozók lelkiis-
meretes, pontos munkájáért. 

Október 12-én Sükösd lakossága 
választott, véleményt mondott és 
bizalmat szavazott azoknak a 
képviselőknek, akik 2014-2019 
közötti ciklusban tevékenyked-
hetnek a településért.  
Szeretném köszönetemet nyilvá-
nítani az előző testület leköszönő 
képviselőinek Dr. Miliás László-
nak és Kovács Tibornak, akik 
ebben a ciklusban már nem in-
dultak a választásokon. Támoga-
tásukra a továbbiakban is számí-
tunk. 
Köszöntöm tehát a megválasztott 
képviselőket! 
Képviselővé választásukhoz 
ezúton is gratulálok. Kérem, 
hogy az elkövetkezendő öt évben 
Sükösd fejlődéséért dolgozzunk, 
együtt, hiszen csak összefogva 
leszünk képesek a kitűzött célo-
kat elérni, az elképzeléseket 
megvalósítani. A választás révén, 
mellyel a testületbe jutottunk 
felelősséget kaptunk, felelősséget 
és felhatalmazást, hogy a telepü-
lés érdekeiért dolgozzunk. Az 
egységes vezetés elengedhetet-
len, ehhez pedig önzetlen munká-
ra és aktív részvételre lesz szük-
ség minden képviselő részéről.  
Egy ciprusi közmondás így szól: 
„ Az aki azt hiszi, hogy boldogul 
a többiek nélkül, téved, de az, aki 
azt hiszi, hogy a többiek nem 
tudnak boldogulni nélküle, még 
jobban téved.” 
Olyan tevékenységre van szük-
ség, amely leszámol az egyéni 
érdekekkel, a közös célok eléré-
sére és a közös érdekek szolgála-
tára vállalkozik. Fő célunk Sü-

kösd értékeinek megőrzése és 
bővítése kell, hogy legyen.  A 
munka, az otthon, a család, az 
egészség, a kulturált kikapcsoló-
dás és a rend azok a fő csapásirá-
nyok, amelyek segíthetik az ön-
kormányzati munka szereplőit 
abban, hogy visszavezessük az 
embereket a közösség központú 
szemlélet megtalálásához. 
Köszönöm jegyző asszony, az 
intézményvezetők, az önkor-
mányzat dolgozóinak eddigi 
tevékenységét is, bízom benne, 
hogy a jövőben is képviselőink-
kel való egyetértésben, a lakos-
ság megelégedésére végzik majd 
munkájukat.  
Köszönöm a családom, barátaim, 
segítőim támogatását! 
Köszönöm, hogy az elmúlt idő-
szakban mellettem álltak, biztat-
tak és segítettek a legnehezebb 
pillanatokban is, hogy áldozato-
kat is vállaltak, csatákat vívtak  
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MÁRTON-NAPI lámpás felvonulás  
November 8-án, szombaton 17:00-kor Sükösdön 
gitáros gyerekmise lesz, utána 18:00-tól lámpás 
felvonulás, majd ahogy megszoktuk kis vacsora: 
zsíroskenyér, tea (szülőknek forralt bor) a temp-
lomkertben. Gyertek - gyertek, űzzük el a sötétsé-
get a sok kis lámpással!                  Csapatvezetők 

NAGY ŐSZI CSERKÉSZJÁTÉK  
November 9-én, vasárnap 10 órától délig cser-
kész játék-délelőttöt tartunk Sükösdön, a nálunk 
portyázó szekszárdi cserkészekkel együtt.  
Találkozó: 2014.11.09. 10:00 - sükösdi temp-
lomkertben kényelmes ruhában, cipőben. 

Csapatvezetők 

olykor még önmagukkal is, értem, 
és a közösség sikeréért. Igazi pél-
dát mutattak emberségből. Ezt a 
továbbiakban is kérem, hiszen 
mindenki munkájára szükség van, 
aki jó szívvel tenni akar Sükösdért. 
Tisztelt Sükösdiek! 
Sükösd nagyközség, mint ahogyan 
az ország is, hatalmas feladatok és 
lehetőségek előtt áll.  
Az előttünk álló öt év legfontosabb 
feladataként be kell fejeznünk a 
teljes települési csatornázást.  
Ez településünk történetének leg-
nagyobb szabású beruházása, ko-
moly települési értéknövelő hatása 
mellett pedig a legnagyobb hatású 
környezetvédelmi beruházás is.  
Szakembereinknek a lakosság ér-
dekében nagyon nagy odaadással, 
körültekintő és alapos munkával 
kell segíteniük ezt a hatalmas mun-
kát. Ezzel párhuzamosan el kell 
készülnie a belvíz elvezetés ponto-
sított terveinek, illetve folyamatos 
munkával biztosítani kell a kritikus 
területek végleges vízmentesítését. 
Reméljük ezen elképzelést segíteni 
tudják az 51-es főút burkolat-
megerősítési munkálatai, valamint 
a kerékpárút megépítése. 
Bízunk benne, hogy ebben a cik-
lusban, mint évtizedek óta felelő-
sen gazdálkodó település, megkap-
hatjuk a megérdemelt jutalmat a 

következetes gazdálkodásért. S a 
Sükösdre eső 112 millió forintot a 
tervezettek szerint útépítésekre, 
intézményfejlesztésre, mezőgazda-
sági gépbeszerzésre tudjuk majd 
fordítani. Meg kell indulnia a ki-
alakított ipari területek fejlődésé-
nek is. Ezen a területen a gazdasági 
válság megtorpanást okozott, de 
nem szabad letenni erről az elkép-
zelésről sem. Településünk jövőjé-
nek, tervezhető fejlődésének alap-
feltétele a helyi munkahelyterem-
tés. Ennek megfelelően kezdeti 
lépésként az önkormányzat tulajdo-
nában lévő mezőgazdasági földte-
rületeket szeretnénk művelés alá 
vonni. Ez egy új kezdeményezés, 
ezért is igen összehangolt, komoly 
szakértelmet igénylő munkát kí-
ván. Ehhez minisztériumi berkek-
ből, és a megyei területfejlesztés 
részéről is komoly segítséget remé-
lünk. Elkerülhetetlen feladatként 
áll előttünk egészségügyi közpon-
tunk, művelődési házunk, a mozi, 
lakodalmas ház épületeinek korsze-
rűsítése. A lehetőségek mértékében 
kell biztosítanunk iskolai, óvodai 
intézményeink zavartalan működ-
tetését. Minden fejlesztés, beruhá-
zás tervezésénél és végrehajtásánál 
a továbbiakban is alapos figyelmet 
kell fordítani településünk bizton-
ságos pénzügyi gazdálkodásának 

megőrzése felé. Ezért a következe-
tes pénzügyi gazdálkodás továbbra 
is kiemelkedően fontos feladatunk 
lesz.  
A megvalósításnál pedig a törvé-
nyek és saját lehetőségeink szerint 
a leghatékonyabb eszközökkel a 
továbbiakban is biztosítani kell 
helyi vállalkozók bevonását.  
A támogatási rendszer megtartása 
mellett önállóvá kell tenni a civil 
kulturális- és sportszervezeteinket, 
a megfelelő infrastruktúra biztosí-
tása mellett hozzásegítve őket a 
pályázati forrásokhoz is. Jó úton 
haladunk egy faluház kialakítása 
felé, mely számos lehetőséget rejt 
magában. 
Az egyházzal való megfelelő kap-
csolat pedig továbbra is kötelessé-
günk marad.  
Folytatni kell az energetikai beru-
házásokra, és közbiztonság javítá-
sára irányuló tevékenységünket. 
Ezeket még erősebbé, még hatéko-
nyabbá kell tenni, a lehető legtöbb 
forrást és a legtöbb sükösdi embert 
bevonva ebbe a munkába.  
A közbiztonság minden társadalom 
alapvető érdeke, a kiszámítható és 
nyugodt élet egyik alapfeltétele. E 
területen kiemelt fontossággal 
számítok a rövidesen megalakuló 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
munkájára is. 

Valamennyi tervünk és tevékeny-
ségünk esetén figyelemmel kell 
lennünk arra, hogy a Sükösdön 
tapasztalható speciális társadalmi 
folyamatok hatásai miatt a népes-
ségszám sajnálatos módon folya-
matosan csökken. 
Ez pedig fejlesztési elképzeléseink 
rendszeres nyomon követését, 
átgondolását követeli meg.  
Közép-és hosszú távú terveinknek 
ezért előrelátóan és alapos tervezés 
után kell a fejlődés irányát és len-
dületét meghatározniuk. 
A felsorolt tervek és célok megha-
tározásán, a kötelező önkormány-
zati feladatok ellátásán felül, sze-
retném leszögezni, hogy polgár-
mesterként a köz szolgálatára, 
Sükösd nagyközség minden lako-
sának szolgálatára jelentkeztem.  
Önök pedig lehetőséget adtak ne-
kem a további munkára.  Ennek a 
feladatnak, ennek a szolgálatnak a 
folytatására indulok. 
Hitemet, tudásomat és tapasztalata-
imat e célok érvényesítésére rende-
lem, munkámhoz pedig továbbra is 
várom partneri segítségüket, baráti 
támogatásukat, és építő kritikáikat 
egyaránt. 
Köszönöm megtisztelő bizalmu-
kat!  

Tamás Márta polgármester 

Megyei kitüntetés 
A Bács-Kiskun megyei közgyűlés 
elnöke elismerésben részesítette 
Varsányi Józsefet, a sükösdi  lab-
darúgásért végzett fél évszázados 
tevékenységéért. 

A kitüntetett ezúton is szeretné 
megköszönni az elismerést az elő-
terjesztőknek, a sportkör vezetői-
nek. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Összefogásból 
jeles 

Október 18-án szombaton önkén-
tes levélgyűjtést szervezett Ju-
hászné Szabó Ica és Faddi Kriszti-
án, Szasa. A társadalmi munka  fő 
területe az alvégi és fölvégi ját-
szóterek voltak. A 20-25 fős lel-
kes csapat munkája nyomán 250 
zsáknyi levél gyűlt össze. Kö-
szönjük a szorgalmas munkát, a 
közös ténykedés ö t le té t , 
Tamaskóné Annának a bundáske-
nyeret, a konyhásoknak pedig a 
finom pogácsát és teát. Jó munka 
volt.                     KVE Szerkesztő 

 

Pályázati értesítő 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um 2014. szeptember 22-én, az 
Otthon Melege Program keretében 
hirdette meg a Fűtéskorszerűsítés 
(kazáncsere) alprogramot. A pá-
lyázat keretében a lakóingatlanok 
szén-dioxid-kibocsátásának csök-
kentését eredményező energiahaté-
konysági beruházások részesülhet-
nek támogatásban. Az e célok meg-
valósításához rendelkezésre álló 
keretösszeg 1 milliárd forint. A 
pályázatokat benyújtani – elektroni-
kus úton – 2014. október 22-én, 
0:00 órától lehet. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um 2014. szeptember 29-én, az 
Otthon Melege Program keretében 
hirdette meg a Homlokzati Nyílás-
zárócsere Alprogramot. A pályázat 
1,1 milliárd forintos keretösszeggel 
kívánja támogatni a lakások szén-
dioxid-kibocsátás csökkentést ered-
ményező energiahatékonysági fel-
újítását. A pályázatokat benyújtani 
– elektronikus úton – 2014. október 
29-én, 0:00 órától lehet. 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

um 2014. szeptember 25-én, az 
Otthon Melege Program keretében 
hirdette meg a Háztartási nagygé-
pek energiamegtakarítást eredmé-
nyező cseréje alprogramot. A tárca 
a pályázattal kapcsolatos visszajel-
zéseket mérlegelve módosítja a 
pályázati feltételeket, és minden 
magyarországi tartózkodási hellyel 
rendelkező magánszemély számára 
lehetővé teszi a programban való 
részvételt. 
Az állami, vissza nem térítendő 
pályázati támogatással a pályázók 
csökkentett vételáron szerezhetik 
be új, magas energiahatékonyságú 
hűtő- vagy fagyasztó-
berendezéseiket. A pályázatokat 
benyújtani – elektronikus úton – 
2014. október 27-én, 0:00 órától 
lehet. 
A részletes pályázati dokumentáció 
a kormányzati honlapon 
(www.magyarorszag.hu), a Zöld 
Beruházási Rendszer 
(www.zbr.gov.hu) és a pályázatke-
zelő ÉMI Nonprofit Kft. honlapján 
(www.emi.hu) érhető el.  

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
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Sükösd címeres póló 
vásárolható a Polgár-
mesteri Hivatal pénz-

tárában. 
 

Ára: 1500Ft+ÁFA 

2014. szeptember 16.: 
A képviselők meghallgatták a Ba-
jai hivatásos Tűzoltóság Parancs-
nokának 2013. évről szóló beszá-
molóját. Áttekintették a Sükösdön 
folyó szennyvízberuházás önerejé-
nek fedezetét, döntöttek arról, 
hogy nem élnek a BM EU önerő 
Alapból történő támogatás-
igényléssel. Ezt azzal indokolták, 
hogy más forrásokból származó 
támogatások lehívásai elsőbbséget 
élveznek, és nem lesz lehetőség az 
esetlegesen elnyert BM támogatás 
felhasználására 2014. évben. A 
támogatás minden év januárjában 
újra igényelhető. A szennyvízberu-
házás számláira a pályázati forrás 
mellett önerőt is kell fizetni. Ezt a 
Sükösd- Csanád Víziközmű Társu-
lat hitelfelvétellel biztosítja. Ennek 
fedezete a lakossági lakástakarék-
pénztári befizetés. A Társulat ban-
kot váltott a hitel felvételében, és 
az új hitelszerződéshez önkor-
mányzati kezességvállalás is szük-
séges biztosítékként. A Képviselő-
testület név szerinti szavazással 
eldöntötte, hogy biztosítja a kezes-
ségvállalást. Az önkormányzat I. 
féléves gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót elfogadták a képvise-
lők. Lehetőség nyílt rendkívüli 
önkormányzati támogatás igénylé-
sére, melyet az iskola működteté-
sével kapcsolatban nyújt be az 
önkormányzat. Arról döntöttek a 
képviselők, hogy 2015. évben is 
részt veszünk a Bursa Hungarica 
ösztöndíj- rendszerben. „Itthon 
vagy - Magyarország szeretlek!” 
programsorozathoz csatlakoztunk, 
s a cikk megírásakor már a pozitív 
döntésről is beszámolhatunk. 
(325 000 Ft támogatást nyertünk) 
Fenntartóként véleményezte a 
testület a Sükösdi ÁMK Napközi 
Otthonos Óvodájának 2014/2015-
ös nevelési évre vonatkozó munka-
tervét. A sükösdi kick- box sport-
ban jeleskedő tanulók részére úti-
költségre, nevezési díjra adott 
támogatást a képviselő- testület. 
Az Egészségügyi Központban 
visszaállítottak egy takarítói stá-
tuszt. A testület megköszönte a 
2010-2014 közötti ciklusban Sü-

kösdön képviselőként működő 
Kovács Tibor és Dr. Miliás László 
közéleti tevékenységét, ők nem 
indulnak a 2014. évi önkormány-
zati választáson. További munká-
jukhoz jó egészséget és sok sikert 
kívánunk! 
2014. szeptember 30.: 
A Sükösd Nagyközségi Önkor-
mányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletének II. módosítására ke-
rült sor. A rendeletben a lekönyvelt 
tételek épültek be a bevételek és 
kiadások közé, valamint a 
víziközmű társulat hitelfelvétel-
éhez kapcsolódóan kezességválla-
lási díj lett a   feltüntetve. Az októ-
ber hónap folyamán kevesebb 
közfoglalkoztatottat lehetett foglal-
koztatni, a feltorlódott feladatok 
megoldására az önkormányzat két 
fő egyszerűsített foglalkoztatását 
tartotta indokoltnak. Jövőbeli pá-
lyázatoknál  fe lhasználható 
„M űvelődési ház felújítása” tárgyú 
tervdokumentáció elkészítéséről 
hozott döntést a képviselő-testület. 
Ismét lehetőség nyílt szociális 
tűzifa megpályázására. Ehhez ön-
erőt is kellett biztosítani. Ezt köve-
tően rövid zárt ülést tartott a képvi-
selő-testület. 
2014. október 27.: 
Az új Képviselő-testület megtartot-
ta alakuló ülését.  A Helyi Válasz-
tási Bizottság elnöke előtt letették 
az esküt. A Képviselő-testület 
kialakította szervezeti rendjét, 
megválasztotta bizottságait és a 
polgármester által javasolt alpol-
gármestert, Soós Gergelyt. Ingat-
lanhasznosítási kérelemről döntöt-
tek, önkormányzati társulásokba 
delegálták a polgármestert. 
Hivatali hírek 
Sükösdön rendben lezajlott 2014. 
október 12-én az önkormányzati 
választás. A munkára hónapokkal 
előbb jogszabályok megismerésé-
vel, adatszolgáltatással, szervező-
munkával készült a Sükösdi Pol-
gármesteri Hivatal. Megalakultak a 
választási eljárási jogszabályok 
előírásainak megfelelően a szava-
zatszámláló és a helyi választási 
bizottságok. Alapos felkészítésben 
részesültek a bizottsági tagok, és a 

munkában részt vevő Hivatali 
adminisztráció. Ennek is köszön-
hető, hogy zökkenőmentes, jól 
összehangolt szakmai munkát 
tudhatunk magunk mögött. A tele-
pülésen lezajlott választások ered-
ményei jogerősek: 

 

 

 

 
Polgármester választás: 
Jelölt neve: Szavazat: 

Tamás Márta 826 
Csizmadia Mihály 154 
Hornyák József 134 
Logóné Kovács 
Zsuzsanna 

115 

Rácz Károly 40 
Molnár Ferenc 31 
Polgármester:  Tamás Márta 

Helyi települési önkormány-
zati képviselők választása: 
Képviselő neve: Szavazat: 
Soós Gergely 703 

Vaskó György 616 
Dósai Dezső Jó-
zsef 

458 

Siposné Kerekes 
Melinda 

448 

Csizmadia Mi-
hály 

393 

Kovács Zoltán 374 

Mandátumhoz nem jutott 
képviselőjelöltek:  
Varga Erzsébet 351 
Logóné Kovács 
Zsuzsanna 

345 

Ritter Szilveszter 339 
Kovács Bálint 299 

Hornyák József 231 

Radics Tamás 201 
Rácz Károly 156 

Molnár Ferenc 126 

Jáksó János 54 

Mandátumhoz nem jutott 
képviselőjelöltek:  
Pintye József 27 

Kárpáti Róbert 22 
Mihálovicsné 
Balázs Éva 

17 

Bogdán Richárd 11 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

Gratulálunk a mandátumhoz jutott 
polgármesternek, települési és 
nemzetiségi képviselőknek! A 
ciklus elkövetkező 5 évére hasz-
nos, a település fejlődését elősegí-
tő munkát kívánunk! 
A települési önkormányzat képvi-
selő-testülete és a nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete 
nyilvános üléseinek jegyzőköny-
vei a települési honlapon és a 
könyvtárban elérhetők lesznek. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

Köszöntöttük az időseket 
Szeptember 20-án szombaton, közel háromszáz falubeli 
"Szépkorú" gyűlt össze a Lakodalmas házban megrendezett 
Idősek napján. A polgármesteri köszöntő után külön köszön-
tésben részesült a három jelenlévő legidősebb, Suba Ferenc-
né Aranka néni, Csordás Istvánné Örzsike néni és Pécsh 
Lajosné Juliska néni. Gratuláltak még az 50 évvel ezelőtt 
Sükösdön házasodottaknak is. Az általános iskola második 
osztályosainak kedves műsora a meghatottság mellett mo-
solyt is csalt a vendégek arcára. A Művelődési Ház Népdal-
körének csokrait a Ripityom néptánccsoport előadása követ-
te. Az ebéd elfogyasztása után ki-ki kedvére táncolhatott, 
vagy beszélgethetett a rég nem látott ismerősökkel.        KVE 

Roma nemzetiségi önkor-
mányzati választás: 
Képviselő neve: Szavazat: 

Radics Tamás 67 

Bogdán József 47 
Kővári András 28 

Sükösd Nagyközség Ön-
kormányzatának felépíté-

se 2014-2019-ig: 
Polgármester: Tamás Márta 
Alpolgármester: Soós Gergely 
 
Képviselő-testület: 
Csizmadia Mihály képviselő 
Dósai Dezső József képviselő 
Kovács Zoltán képviselő 
Siposné Kerekes Melinda képvi-
selő 
Vaskó György képviselő 
 
Költségvetési és Ügyrendi Bi-
zottság: 
Siposné Kerekes Melinda elnök 
Csizmadia Mihály tag 
Kovács Zoltán tag 
 
Oktatási és Szociális bizottság: 
Vaskó György elnök 
Csizmadia Mihály tag 
Dósai Dezső József tag 
Marusa Tünde külső tag 
Varga Erzsébet külső tag 
 
Sükösdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-
testülete: 
Radics Tamás elnök 
Bogdán József elnökhelyettes 
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Soós Ger-
gely alpol-
gármester 
40 éves 
v a g y o k , 
születésem 
óta Sükös-
dön élek, 
ahol családi 
vállalkozá-
s u n k b a n 

dolgozok. Feleségemmel három 
kiskorú gyereket nevelünk, Boglár-
ka és Anna általános iskolások, 
Dénes óvodás, mindannyian a 
helyi intézményekbe járnak. A 
2010-2014-es ciklusban szintén 
mint alpolgármester és képviselő 
vettem részt a Képviselő-testület 
munkájában, illetve tagja voltam a 
Sükösd-Érsekcsanád Oktatási Tár-
sulás Társulási Tanácsának. Sza-
badidőmben szívesen kerékpáro-
zok, futballozok és borászkodok. 

�� 
Dósai Dezső József képviselő 

1 9 7 2 - b e n 
s z ü l e t t e m 
Baján, azóta 
S ü k ö s d ö n 
élek felesé-
gemmel és 
két gyerme-
kemmel. Itt 
jártam óvo-
dába és álta-
lános iskolá-

ba is, majd Baján folytattam tanul-
mányaimat kereskedelmi szakon. 
Jelenleg egy sükösdi vállalkozás-
ban dolgozom eladóként, emellett 
másodállásban egy saját vállalko-
zást vezetek, mint hang-, fény- és 
színpadtechnikus. Ezt a képesítése-

met Budapesten szereztem a Nem-
zeti Színházban, és a Nemzeti 
Táncszínházban. Hat évig a Cam-
p o n a  S h o p p i n g  C e n t e r 
hangtechnikusa voltam. Ez idő 
alatt sok tapasztalatot gyűjtöttem a 
kulturális életről. Sok éve Sükösd 
kulturális életében is aktívan részt 
veszek.  

�� 
Siposné Kerekes Melinda  képvi-
selő 

38 éves 
m é l y é p í tő 
m é r n ö k , 
mérlegképes 
k ö n y v e lő 
vagyok. 
Férjezett, két 
k i s k o r ú 
g y e r m e k 
Kata és Gá-
bor édesany-
ja. 

2006 óta vagyok a képviselő testü-
let tagja. 
2006-2010 között a Szociális és a 
Pénzügyi Bizottságok tagja. 
2010-2014 között Költségvetési és 
Ügyrendi Bizottság tagja, a 
szennyvízberuházás tanácsnoka. 
2014-2019-es ciklusban a Költség-
vetési és Ügyrendi Bizottság elnö-
keként fogok tevékenykedni. 
Hobbim a fogathajtás és a rajzolás. 

�� 
Csizmadia Mihály képviselő 
Nős, két gyerek apja vagyok. Hely-
ben dolgozom az Agro-Sükösd kft-
nél, mint műszaki vezető. 
Az előző képviselőtestületben, 
mint Közbiztonsági Tanácsnok 
dolgoztam. Mindig is foglalkozta-
tott szülőfalum élete, fejlődése. A 

mostani képviselőtestületben, az 
Oktatási és 
S z o c i á l i s 
B i z o t t s á g 
mellett az 
Ügyrendi és 
P é n z ü g y i 
Bizottság-
ban is he-
lyet kaptam. 
Hobbim a 
v a d á s z a t , 
a m e l y n é l 
szebbet nem tudok elképzelni ma-
gamnak. Esküszöm, híven Sükösd 
Nagyközséget szolgálom az elkö-
vetkező 5 évben. 

�� 
Kovács Zoltán képviselő 

Kovács Zoltán, 34 éves, egy 
sükösdi vállalkozás műszaki koor-
dinátoraként 
d o l g o z o k . 
Nős, három 
kiskorú gyer-
mek, Zsófia, 
Anna és 
B e n e d e k 
é d e s a p j a 
vagyok. 2010
-2014 között 
a Költségve-
tési és Ügyrendi Bizottság külsős 
tagja voltam. 2014-2019-es ciklus-
ban szintén a Költségvetési és 
Ügyrendi Bizottság tagjaként fo-
gok tevékenykedni. 

�� 
Vaskó György képviselő 
Vaskó György vagyok, 49 éves, 
foglalkozásom tanár, a Bányai 
Júlia SZKI-ban dolgozom. 23 év-
vel ezelőtt telepedtünk le Sükös-
dön fiatal házasként. Nagyon meg-

szerettük ezt a falut. Meghatározó 
élményem volt és most is az, az itt 
élő emberek közvetlensége, szere-
tete. Hat gyermeket nevelünk, 
nevelek több-kevesebb sikerrel. 
Marci fiam negyedéves papnöven-
dék, Lencsi lányom egyetemista, 
Márti jelen-
leg dolgo-
zik, Andris 
és Zsófi 
gimnazisták, 
P a n n i k a 
ö t ö d i k e s 
kisgimnazis-
ta. Büszke 
v a g y o k 
rájuk. Az 
é l e t ü n k e t 
gyászok is kísérik. Misi fiam két 
éves korában meghalt és tavaly 
feleségemet, Jutkát is elvesztettem. 
Most özvegyként próbálom tisztes-
séggel élni az életem. Vallásomat 
gyakorló görögkatolikus vagyok. 
Szeretem a természetet, méhészke-
dem és jól ismerem a gombákat 
(ha szükséges, szívesen átvizsgá-
lom a vadon szedett gombákat). 12 
éve vagyok képviselő, úgy érzem, 
elég sok tapasztalatot szereztem. 
Tudásomat Sükösd gyarapodására 
szeretném fordítani. Jó érzéssel tölt 
el a belém vetett bizalom és igyek-
szem ennek megfelelni. 

�� 
A Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat választott képviselőitől kéré-
sünk ellenére sajnos lapzártáig 
nem érkezett bemutatkozás. A 
következő számunkban pótoljuk. 
A megválasztott képviselők ez-
úton is szeretnék megköszönni a 
sükösdi polgárok bizalmát. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

 

Bemutatkozik az új Képviselő-testület 

Kirándultak a tanodások 
Október 29-én az őszi szünetben egy busznyi 
kis- és nagydiákkal kirándulni indultak a tano-
dások a fővárosba. Az igencsak korainak mutat-
kozó indulás reggel fél hétkor kissé összezavar-
ta az őszi lustálkodáshoz szokott gyerekeket, 
felnőtteket. Sajnos sietnünk kellett, mert szinte 
percre pontosan be volt osztva az időnk. Fél 11-
kor már vártak ránk a Láthatatlan kiállításon. 
Mire átverekedtük magunkat a sok útjavításon, 
forgalmi akadályon már éppen el is késtünk. A 
lassú forgalom ugyanakkor lehetővé tette, hogy 

közben megcsodáljuk 
Budapest épített szépsé-
geit. Lenyűgöző, meg-
döbbentő, érdekes, el-
gondolkodtató...ezek a 
szavak jutnak eszembe a 
kiállítás kapcsán. Egy 
órán keresztül lehetősé-
günk volt  a „vakok sze-
mével látni a világot”. 
Szó szerint teljes sötét-

ségben kellett olyan egy-
szerű kiállítótermen átver-
gődni, ami nem volt más, 
mint a valóság: konyha, fürdőszoba, egy bár. 
Az itt tapintható falak nagyon hiányoztak, ami-
kor kivezettek egy virtuális utcára, térre. Szó 
szerint elveszettnek éreztük magunkat és csak 
vak vezetőnk segítségével tudtunk átmenni az 
akadályokon. Nagyon tanulságos élménnyel 
gazdagodtunk ezen a kiállításon. A következő 
állomás a Népligetben, a Mezőgazdasági Múze-
um volt, ahol egy interaktív játékban vettünk 
részt. A játék során 8 fős csapatokban jártuk 
végig a kiállítást, közben érdekes feladatokat, 
rejtvényeket kellett megoldanunk. Nagyon 
kimerítő volt a játék és egy kicsit tovább is 
tartott, mint terveztük. Mire minden csapat 
célba ért és átvette a jutalmát, már nagyon meg-
éheztünk. Szerencsére előre megrendeltük a 
hamburgert, már csak a szállítását kellett meg-
oldanunk. Némi kreativitás és egy sárga taxi 
segítségével a következő és egyben utolsó 
program kezdetéig mindenki a kezébe kapta az 

áhított ebédet. Hamburgerrel, sült krumplival és 
kólával a kezünkben foglaltuk el a helyünket a 
Fővárosi Nagycirkuszban. A káprázatos előadás 
méltó volt címéhez: Zéró gravitáció. Az előadó-
művészek, artisták valóban elhitették néhány 
pillanatra velünk, hogy nincs gravitáció. Elké-
pesztő mutatványaikat szájtátva néztük és köz-
ben arra gondoltunk, hogy milyen elképesztő 
ügyesség, fegyelem és sok-sok gyakorlás van a 
mutatványok mögött. Egyik pillanatban a 
gyomrunk rándult össze ijedtünkben, a másik-
ban a könnyünk is pergett a nevetéstől. Többen 
előítéletekkel érkeztünk a cirkuszba, de nem 
volt a műsor végére olyan, akit nem nyűgözött 
volna le a cirkusz varázslatos világa. A műsor 
után fáradtan kullogtunk vissza a buszra, a 
hosszú úton néhányan bóbiskoltunk, többen az 
élményeikről csacsogtak. Abban mindannyian 
egyetérthetünk: tartalmas kirándulás volt. 

Kusztorné Varga Edit mentor 
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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  
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! 

• November 8-án 18:00-
kor Márton-napi lám-
pás felvonulás. 

• November 9-én 10:00-
12:00-ig nagy őszi 
cserkészjáték a temp-
lomkertben. 

• November 15-én 
SPORTBÁL 

• November 22-én jóté-
konysági bál a sükösdi 
óvodásokért. 

• Karácsonyváró adven-
ti készülődés a Műve-
lődési házban. 

• December 19-én a 
Sükösdi Általános 
Iskola karácsonyi 
ünnepsége a templom-
ban. 

• December 22-én Falu-
karácsony. 
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Nemzeti vágta: 
A Nemzeti vágta jó tanulság volt 
lónak és lovasnak is. Átéreztük 
egymás helyzetét, mert nekem a 
jobb vállam volt sérült, Mirza meg 
a bal elejét erőltette meg. Nagyon 
büszke vagyok, hogy "falusi ápoló-
nőként", a lovas körökben igazából 
"neve nincs"-ként kerültem a vág-
tára. Olyan emberek között verse-
nyezhettem, akiknek hivatásuk, 

végzettségük, 
komolyabb, 
előéletük van 
a lovaglás 
területén. 
A verseny 
már rosszul 
kezdődött. 
Sajnálatos 
módon olyan 
lóval kellett 
együtt futni a 

versenyen, akivel egy istállóban 
voltunk. Engem 10m hátrányból 
indítottak, mert már annyira 
"mehetnékje" volt Mirzának, az 
istállótársak hűen bevárták egy-
mást, így ballagtunk be kényelme-
sen a célba. Vigasz a dologban, 
hogy a futott időt összemérve, a 72 
induló lovas közül még így sem a 
legutolsók között kullogtunk. Vég-
eredményben a lovak kitűnően 
teljesítettek, nekünk pedig sok-sok 
tanulságot jelentett ez a futam. 
Bízom benne, hogy lesz még lehe-
tőségem indulni a vágtán és akkor 
majd az itt szerzett ismereteimből, 
tapasztalatomból előnyt kovácsol-
hatok. A versenyen nagyon sok 
tehetősebb lovas indult, velünk 
ellentétben. A mi szerény jelenlé-
tünkkel azt szeretnénk bizonyítani, 
hogy kitartó munkával, a család 

támogatásával, versenypályás, 
tréneres edzések nélkül is képesek 
vagyunk szép eredményre, csak 
kitartóan akarni kell. A legjobb 
példa erre, hogy amióta lovaglással 
foglalkozok, még nem volt olyan 
év, hogy valamilyen formában ne 
törtem volna össze magam azért az 
egy mondatért, hogy: "Csinálni, 
csinálni, nem csüggedni!" 

Kosár Emánuéla 

Asztalitenisz: 
2014. szeptember 14-én rendezték 
meg Kunszentmiklóson a Vörös 
János emlékversenyt, melyen 
Béregi Dávid az előkelő 3. helye-
zést érte el. 
Atlétika: 
Kolluti Margit maraton futó a pak-
si versenyen, 31km-en 9. helye-
zést, és a Bonyhád -Bátaszék 
dimbes-dombos távon, 24km-en az 
5. helyezést érte el. 
Kerékpározás: 
Őszi gemenci tekergésnek nevezett 
kerékpározásunk sorban a harma-
dik, őszi túraként az első alkalom-
mal került megrendezésre. El-
mondhatom, hogy ennyi ember 
még nem jött össze itt bringás 
rendezvényre, melyhez nagyban 
hozzájárult a tavaszias időjárás is. 
53 fővel indultunk útnak, közöttük 

a helyi bringások mellett kiskunha-
lasi, nemesnádudvari, kiskőrösi, 
keceli és felsőszentiváni bringások, 
melyhez a töltésen csatlakozott a 
bajáról indult 14 fős csapat is. A 
Szent László hídnál újabb 4 fővel 
duzzadt a csapat 71 főre. Ekkora 
létszámra azt hiszem senki sem 
számított, főleg hogy ez csak egy 
kis helyi rendezvénynek indult. Az 
útvonalon azt hiszem volt látnivaló 
bőven, főleg azoknak akik még 
nem jártak itt. Úgy érzem hogy 
többé-kevésbé elégedett volt min-
denki és akár újra eljönne egy 
gemenci túrára. Köszönöm a segít-
séget a sükösdi és a 
nemesnádudvari bringásoknak, és 
mindenkinek aki részt vett a túrán! 
Azt hiszem megerősítést nyert, 
hogy érdemes foglalkozni ezzel és 
akár más szabadidős sporttal is 
komolyabban....így továbbra is 
BRINGÁZZ SÜKÖSD!  

Pataki Attila  
Kick-Thai Bokszing: 
2014.09.25-én megtörtént 
az új edzőterem avatója 
Baján. A jövőben 700 m2, 
17db zsák, ring, igényes 
ölözők várják a tanítványo-
kat az edzésekre.   
2014.09.27-én Kővágósző-
lősön voltunk utánpótlás 
Kick-Box Országos bajnok-

ságon. Az egyesületet 19 verseny-
ző képviselte, nagy küzdelmek 
jellemezték a mérkőzéseket. 10 db 
arany, 6 db ezüst, 3 db bronz az 
éremgyűjtemény. A Sükösdi tanít-
ványok kiválóan szerepeltek. Faddi 
Tamás arany-, Molnár Kristóf 
arany-, Pankovics Gréta ezüst-, 
Molnár Gréta bronzéremmel zárta 
a rangos versenyt. A csapat 4 tagja 
október 30-án utazott a felnőtt VB 
re Milánóba, ahol K-1, MMA, 
Thaibox, Low-kick kategóriában 
indulnak a legjobbak. Nov29-én 
szombaton kerül megrendezésre a 
RE-CORD Fight Night Malom 
Baja gála, ahol Pankovics Gréta is 
küzdeni fog. December 13-án 
szombaton utánpótlás regionális 
verseny lesz az új teremben. A 
versenyek és a sportág felől érdek-
lődni lehet az egyesület hivatalos 
weboldalán: http://kick-
boxbaja.lapunk.hu/         Szerkesztő 

 

A „Zene füleidnek” mar-
gójára, a 4. szülinap 

2009 őszén jött szóba először, hogy 
jó lenne, ha lenne a faluban valami 
lehetőség, hogy mi, akik imádjuk a 
zenét, s azon belül szívünk csücske, 
a rock and roll és a blues zene, meg-
beszélhetnénk tapasztalatainkat er-
ről, hallgatnánk zenéket. Valami kis 
társaságra gondoltunk, akik időkö-
zönként találkoznak, eszmét cserél-
nek. Egy év alatt összeállt a kép, 
kitaláltuk, hogy is működne ez jól 
valójában, s a következő ősszel meg-
alakultunk. Idén november 17-én 
ünnepeljük 4. éves szülinapunkat. 
Kéthetente pénteken este 7-kor talál-
kozunk a Művelődési Ház klubhelyi-
ségében, s a rockzene kialakulását 
építjük fel az 1920-as évektől napja-
inkig. Igen hosszadalmasnak tűnik 
így előreláthatólag a téma, de mi 
úgy gondoltuk, RÁÉRÜNK MÉG! 
Szóval van időnk a témát átnyálazni, 
ezért lankadatlanul vetjük bele min-
den alkalommal magunkat egy-egy 

korszakba, egy-egy 
zenekar történeté-
be. Előzetes számí-
tásaink alapján 
nagyjából 2123-ra 
tehető a téma vége, 
de utána majd el-
kezdjük ismételni, mert talán addig-
ra már nem is emlékszünk majd az 
elejére. Egy lelkes, 17 fős, úgymond 
állandó tagból álló csapat alakult ki, 
néha-néha csapódik hozzánk egy-
egy új tag, de a mag az változatlan. 
Ha kedvet kaptok esetleg, hogy csat-
lakozzatok hozzánk, várunk minden-
kit sok szeretettel. Először 
2013.09.07-én rendeztük meg ezt a 
különleges "zenei simogatót". Úgy 
döntöttünk, valami olyan bulit kelle-
ne csapni, amilyenre még nem volt 
példa Sükösdön. Bejött! Az est ere-
jéig kicsit túlléptünk a „8 óra mun-
ka, 8 óra pihenés, 8 óra szórako-
zás…” elnyűtt gondolatmenetén és a 
„Részegen ki visz majd haza…” 
által nyújtott slágercsöpögtetés is 

pihenőt tartott a 
műsor alatt. Idén 
három formációt 
láthatott a tisztelt 
publikum. Első-
ként a Kalus 
Trió lépett szín-

padra, majd az Ütött-Kopott 
Angyal Trió  kalauzolt el min-
ket a blues és a balladák világá-
ba, valamint harmadikként 
Bajáról Nagy Imi és Szarka 
Gábor birizgálta meg hallójá-
ratainkat, s hozzájuk Kalauz 
Attila , csatlakozott vendég-
ként. A terem első részében 
kiállítást láthattunk, Pócz Dá-
niel festményeiből, valamint a 
sükösdi és bajai jobb agyfélte-
kés rajzolók munkáiból.  
Köszönjük mindenkinek, aki 
eljött és megnézte a fellépőket, 
és külön köszönjük támogató-
ink segítségét, akik nélkül nem 
jöhetett volna létre az este!   

Faddi Krisztián /Szasa/ 

Népdalkörök talál-
kozója 
A Sükösdi 
N é p d a l k ö r 
2014. szept-
ember 6-án, 
immár 18. 
alkalommal 
k e z d e m é -

n y e z t e 
népdalkö-
rök találko-
zóját. 6 
népdalkör 
k a p o t t 
meghívást 
5 község-
bő l .  A 

hangversenyt követően asztal 
mellett folyt az ismerkedés, a 
t ap asz ta la t cse r e .  Fo r rá s : 
w w w . s u k o s d i n e p d a l k o r . h u           
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A sükösdi futball története 17. rész 

Az 1977-78-as megyei első osztá-
lyú bajnokságban a Jánoshalmi 
Spartacus SE. végzett az első he-
lyen. 
Osztályozót játszott az Erzsébeti 
SMTK-val, amit megnyert és fel-
került az NB.II.-be. Kiesett a Csá-
szártöltés és az Érsekcsanád. A 
megyei szövetség 2o-ról 18-ra 
kívánta csökkenteni az első osztály 
létszámát, így a 17. Hartának és a 
18. Radnóti SE.-nek osztályozó 
mérkőzéseket kellett játszani a 
három területi bajnokság győztese-
ivel. Ennek eredményeként felke-
rült a Tompa, a Kiskunfélegyházi 
Szövetkezeti SE. és a Bajai Tsz-
.SK. 
Sükösd a 77-78-as bajnokságot a 
vártnál gyengébben, a12. helyen 
zárta. Javítani való tehát volt, az új 
évad célkitűzése az első tízben 
maradás volt. A csapatot továbbra 
is Varga Imre edző irányította, 
változás az ifjúsági és serdülő csa-
patunknál történt. Több évi sikeres 
munka után elköszönt Kámán 
László, helyére Bajai Péter került, 
a serdülőknél kötelezővé tették a 
szakedző alkalmazását, s nagy 
örömünkre a Fajszról hazatért Buj-

dosó Márton ezt elvállalta. A játé-
kos állományban annyi változás 
történt, hogy Kocsis Csaba Bácsal-
másra, Lógó J. Nemesnádudvarra 
igazolt, Faddi II.(Szása) bevonult 
katonai szolgálatra. A legnagyobb 
gondot a két középső védő Lakner 
és Bogárdi hiánya okozta. A poszt-
ra Bada Pált( a közelmúltban a 
Jánoshalma, most a Bácsborsód ) 
edzőjét sikerült megnyernünk a 
bajnoki címre pályázó Bajai SK.-
ból. Ez a tehetséges, pályán kívül 
is kellemes fiatalember pillanatok 
alatt beilleszkedett és a csapat erős-
ségévé vált, a sükösdiek rokon-
szenvét máig élvezi. Császártöltés-
ről a középpályán és a támadósor-
ban egyaránt hasznos Szeitz Ist-
vánt, Érsekcsanádról Kovács Jó-
zsefet igazoltuk. Az ötödik szezont 
kezdtük, nem voltunk már kezdők, 
kialakult a csapat szerkezete, beke-
rülni nagyon  nehéz volt, a 11 mez-
re 21-en pályáztak. 
Fajszon kezdtünk, s az akkor na-
gyon jó nevekből álló alakulattól 

sima 3:0-s győzelemmel köszön-
tünk el. Az imponáló kezdést há-
rom 0:0-ás eredmény követte, nem 
ment a góllövés. Itthon nem tudtuk 
bevenni a Tompa hálóját, találat 
nélkül jöttünk haza a Kiskunfél-
egyházi Szövetkezeti SE.-től, s a 
helyzet nem változott a Gábor 
Áron SE. elleni hazai találkozón 
sem. ( Johston még 11-est is hibá-
zott ) A három döntetlen nem volt 
kedvünkre, de ami ezután követke-
zett , arra a megyei szereplésünk 
során addig nem volt példa. Kalo-
csa volt a negyedik a sorban, ahol 
nem tudtunk gólt rúgni, (3:0), de 
hozzá kell tenni azt is, hogy pont-
veszteség nélkül az első helyen 
álltak. Kiskőrösön nem tudtuk 
megismételni a tavalyi parádés 
játékunkat, egy góllal, de vesztet-
tünk (3:2) A Mezőfi SE. ellen tíz 
helyzetet dolgoztunk és hagytunk 
ki, s így a sikertelen sorozat terhé-
vel kellett pályára lépnünk Baján, 
megint csak 1100 néző előtt . Ko-
vács 11-esével megszerezték a 
vezetést, amit Harsányi még meg-
toldott eggyel, mégis talpra tudtunk 
állni: Jagicza és Páncsics kiegyen-
lített, 75 percig álltunk döntetlenre, 

dea hajrát már nem 
bírtuk, a vége 4:2 
lett, ettől függetlenül 
a nagyszámú városi 
közönség elismerés-
sel beszélt játékunk-
ról. A „vesszőfutás”  
Lajosmizsén is foly-
tatódott (2:1) A 
sorozatban begyűj-
tött öt „zakó” után 
megpróbáltatásaink 

Tiszakécskén értek véget: Sudár és 
Kernya góljaival végre nyerni tud-
tunk 2:0-ra, amit senki sem várt, de 
nagyon jó idegcsillapítónak bizo-
nyult a továbbiakra. Könnyebb 
még nem lett, mert a szintén baj-
nokesélyes Kun Béla SE.-t fogad-
tuk.A csapat mindent megtett, erőn 
felül futballozott 7o percig, amikor 
egy kapufáról hálóba pattanó lab-
dával elvitték a két pontot 
(0:1).Újra honvéd csapat követke-
zett, Kalocsán a Szamuely SE., 
ahol Sudár és Kernya megismételte 
tiszakécskei alakítását, s góljaikkal 
(2:0) nyerni tudtu. A győzelem 
doppingként hatot, mert a követke-
ző hat mérkőzésen nem kaptunk ki: 
Kiskunhalason Bada góljával 
(1:1),Soltvadkerten Sudár duplá-
zott (2:2), Baján a Tsz.SK.-nál már 
két ponttal gyarapodtunk. Szabó 
kétszer,Páncsics egyszer vette be 
Tóth L. kapuját. A Kecskeméti TE.
-vel itthon 0:0-ra végeztünk, 
ugyanígy 0:0-al zártuk a tavaszról 
előrehozott Fajsz elleni meccsün-

ket is. A végig kiszámíthatatlan 
teljesítményünkkel a 11. helyen 
végeztünk. A 17 pontunkból 10-et 
idegenben szereztünk, egyszer 
tudtuk győztese elhagyni a hazai 
pályát. Időnként az az érzésem, 
hogy a gyenge hazai szereplés 
máig öröklődött, a rejtélyt meg 
kéne már fejteni. 
IFJÚSÁGI CSAPATUNK jobban 
teljesített,a 6. helyen várhatta a 
tavaszt. Megörökítendő az utókor-
nak, kiemelném a tompai 9:0-s 
győzelmüket, ahol Koprivanacz V, 
hármat, Kusztor M. kettőt Reich 
Zs., Szabó L. Lógó és Takács T. 
egyet-egyet rúgott. 
A tavaszi felkészülés első szaka-
szát január 8.-án kezdtük a szabad-
ban. A téli alapozás részét képezte 
február közepén a jánoshalmi te-
rem labdarúgó torna, ahova rend-
szeresen kaptunk meghívást, amit 
ma is a csapat elismerésének tar-
tom. Az NB. II.-es hazaiak mellett 
A megszokott stabil keretből 
Páncsics hiányzott sérülése miatt, 
Radics Misi katonai szolgálatra 
vonult be Kecskemétre és a Mezőfi 
SE. játékosa lett. Örömünkre szol-
gált, hogy játékra jelentkezett Lak-
ner és Bogárdi. Sőt! háromévi 
távollét után hazatért Tóth Gyula 
is. 
Kiskunhalason, a Gábor Áron SE.-
nél kezdtünk és a85.percben besze-
dett gyermeteg góllal vesztettünk 
(1:0) .A  nem kalkulált vereséget 
három nagyszerű győzelem követ-
te. Kalocsát  500 hazai néző előtt 
Marusa  és Sudár góljaival 2:0-ra, 
Kiskőröst Páncsics és Marusa talá-
lataival 2:1-re múltuk felül, majd 
Kecskemétre utaztunk a Mezőfi 
SE.-hez, amelyben helyet kapott 
már Radics Misi is, parancsnoka 
szabadságot ígért neki, ha megve-
rik Sükösdöt. A jók között szere-
pelt, de ez kevés volt. Sudár két-
szer, majd Marusa is betalált Kó-
nya hálójába (1:3), így Misi ifjú 
felesége férje nélkül utazott haza, s 
máig emlegeti, hogy akkor nem 
Sükösdnek szurkolt. A következő 
fordulóban a Baját fogadtuk. A 
BSK. már akkor NB.II.-es szinten 
futballozott, meg is nyerte a baj-
nokságot, nagy volt Baján a futball 
láz, amit magukkal hoztak a 
sükösdi pályára is. Nyolcszáz néző 
bíztatta övéit, nyolcvan percig 
partnerek voltunk, s egy ajándék 
11-es után pillanatok alatt elszáll-
tak reményeink: a csapat összeom-
lott, és tíz perc alatt négy gólt ka-
pott.(0:4). Lajosmizsén szoros 
mérkőzésen maradtunk alul, Lógó 
A. még egyenlített, de másodszor 
csak egy kapufáig jutott. Jókor 
érkezett megint a Tiszakécske, 

Szabó A kétszer betalált és ez elég 
is volt. (2:0). Kiskunfélegyházán a 
Kun Béla SE.-nél már a pontszer-
zés is bravúrnak számított bárme-
lyik csapatnak. Érkezésünkkor a 
második helyen állt, azonos  pont-
számmal a BSK. után. Egy súlyos 
védelmi hibánkból vezetést szerez-
tek, 86 percig tisztességgel küzdöt-
tünk az egyenlítésért, de Evanics 
gólja áthúzta elképzeléseinket. A 
16. helyezet Szamuely SE. ellen 
illett volna itthon tartani a két pon-
tot, de csak 1:1-es döntetlenre fu-
totta. Kiskunhalason Karsayval, a 
kétméteres középcsatárral nem 
tudtunk mit kezdeni, három gólt 
fejelt. Feljöttünk ugyan 4:3-ra, 
közel álltunk az egyenlítéshez, 
amikor Agócs a 85. percben beta-
lált (5:3). A soltvadkerti találkozó 
Szeitz és Sudár góljaival már a 
miénk volt. Ifjúsági csapatunk is 
kitett magáért, gólszüretet tartott 
májusban: Kusztor (2) Pesti (2) 
Koprivanacz, Lógó II., Gazdag, és 
Takács T. góljaival 8:0-ra nyert. 
Izsákon Szélpál egyetlen találatára 
nem volt válaszunk, (1:0) Baján, a 
Tsz.SK.nál már nem volt gond, a 
Sudár (2) és Marusa góljaival a 
papírforma érvényesült, (3:1)  A 
30. fordulóban a még mindig baj-
nokesélyes Kecskeméti TE.  nagy 
küzdelemben 1.0-ra tudott csak 
nyerni ellenünk –otthonában. Az 
utolsó hazai mérkőzésen a csapat 
nem hagyta cserben közönségét, 
Johston (2) és Kernya góljaival 
biztosan nyert, a Kiskunfélegyházi 
Szövetkezeti SE. ellen (3:0) A 
tompai szezonzárón viszont rende-
sen elütöttek bennünket (4:1), a 
busz nagyon csendes volt hazafele. 
Ennek ellenére kittűzött célt ebben 
a legendás mezőnyben, ha szűken 
is, de elértük. A tavaszi második 
fordulóban lefoglaltuk a 9. helyet, s 
onnan a következő tizenötben el 
nem mozdultunk. A góllövő listát 
Sudár vezette 15, őt Johston követ-
te 8, a harmadik Marusa lett 5 talá-
lattal. Ifjúsági csapatunk a 1o-
.,serdülőink a 3. helyen végeztek. 
Eljött hát a nyár, a pihenés és szó-
rakozás ideje. Az IBUSZ Utazási 
Iroda szervezésében az állami gaz-
daság autóbuszával, a kormánynál 
Evanics Istvánnal és Bárdos Jó-
zseffel utaztunk az Adriai Tenger 
partjára, Rovinjba, ahol a 42 főből 
álló kiránduló csapat ( játékosok, 
vezetők, hozzátartozók) a VILLA-
RUBIN apartmanjaiban töltöttünk 
egy  máig felejthetetlen hetet. A 
résztvevők nagy része eddig csak 
térképen láthatott tengert, most 
megmártózhatott a csodálatosan 
kék vizében is. 
                              Varsányi  József                                 
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