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2015. augusztus 5-től hatályba 

lépett a Sükösd Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-

testületének rendelete, mely ki-

bővítette az eddigi szociális tá-

mogatásokat. A változások 

„dióhéjban”: 

- többen hozzáférhetnek a lakha-

tási és a gyógyszertámogatások-

hoz, melyek jövedelmi feltételek 

szerinti havi összege is emelke-

dett: 

lakhatási támogatás: 4000 Ft/hó, 

vagy 5000 Ft/hó összegben,  

gyógyszertámogatás:  6000 Ft/

hó, 8000 Ft/hó, vagy 10 000 Ft/

hó összegben kapható, 

- temetési támogatást magasabb 

jövedelműek is igényelhetnek, 

temetési számlák összegyűjtése 

után jövedelmi feltétel megléte 

esetén, összege: 50 000 Ft, 

- bevezette az önkormányzat az 

úgynevezett kelengyetámogatást 

a 2015. március 1. után született 

sükösdi gyermekekre tekintettel, 

a támogatás 30 000 Ft-ot képvi-

sel, mely az újszülött részére 

vásárolt kelengye csomag értékét 

jelenti (természetbeni támogatás, 

feltétele a rendeletben meghatá-

rozott egy főre jutó jövedelem, és 

a jogszabályban előírt terhes 

gondozáson való hiánytalan meg-

jelenés)  

- sükösdi általános iskoláskorúak 

tanszertámogatását (1. osztályos 

5000 Ft/fő, 2-8.osztályosok 3000 

Ft/fő) kiegészítette a Képviselő-

testület 5000 Ft értékű beiskolá-

zási utalvánnyal, 

- a sükösdi közép- és felsőfokon 

tanulókat is támogatja, középis-

kolásokat 10 000 Ft, felsőfokú 

hallgatókat 50 000 Ft értékű 

utalvánnyal; 

A tanulói támogatások már igé-

nyelhetők a Polgármesteri Hiva-

talban az alsó- és középfokú 

diákok részére 2015. szeptember 

30-ig, míg a felsőfokú tanul-

mányt folytatók támogatása 

2015. október 15-ig kérhető. Az 

ellátások a szociális körülmé-

nyekre tekintettel nyújthatók. 

Szükséges a családi jövedelem 

igazolása és iskolalátogatási/

hallgatói jogviszony igazolás, 

kivéve a 2015. július 29-én már 

nyilvántartásban lévő sükösdi 

általános iskolába járó tanulókat.  

 

Érdeklődjenek a szociális ellátá-

sok iránt a Polgármesteri Hiva-

talban! 
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Hivatali hírek: kibővített szociális támogatások 

2015. október 03-án (szombaton) kerül 
megrendezésre a sükösdi  

Szüreti felvonulás és 
bál 

 
 
 
 
 
 
 
 

A felvonulás útvonaláról, a programokról 
a későbbiekben bővebb tájékoztatást 

adunk. 

Szeptember 26-án, szombaton ünnepeljük az Idősek napját a 

sükösdi Lakodalmas Házban.   

Minden meghívottat szeretettel várunk! 
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Siposné Kerekes Melinda 
könyvelő 
Mobil: 36(30) 456 2669 

6346 Sükösd, Deák F. u. 46. 

Tel./fax:36(79) 364 138 

E-mail: snekm@t-online.hu 

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, 

őstermelők részére teljes körű könyvviteli szol-

gáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatás-

igénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, 

környezetvédelmi termékdíj...mindez kedvező 

áron! 

2015. július 13.: 

Rendkívüli együttes ülést tartottak 

Sükösd és Nemesnádudvar képviselő-

testületei. A korábban közösen meg-

tervezett Sükösd- Nemesnádudvart 

összekötő kerékpárút megépítésére 

nyílt meg pályázati lehetőség. Az 

elnyerhető összeg településenként 

200 millió Ft lenne. Az előzetes becs-

lés szerint azonban ebből nem lehet 

megépíteni a támfalak miatt költséges  

kerékpárutat és saját forrással egyik 

település sem rendelkezik. Lehetne a 

két település külterületi határvonalá-

tól megépíteni egy bizonyos szakaszt, 

de ennek értelmét nem látta a képvi-

selő-testület, így a kerékpárút rész-

szakaszának kivitelezésére vonatkozó 

pályázat benyújtását elvetette. Megál-

lapításra került az is, hogy Sükösdön 

sokkal fontosabb fejlesztési elképze-

lések vannak, többek között nagyobb 

szükség lenne egy belterületi kerék-

párút megvalósítására, mint a külterü-

leten. 

2015. július 22.: 

Első napirendben az önkormányzat 

képviselő-testülete szervezeti és mű-

ködési szabályzatának jegyzői felül-

vizsgálat utáni módosítását hagyta 

jóvá a képviselő-testület. Tájékozta-

tást kaptak a benyújtott pályázatok 

alakulásáról. Jóváhagyták magánsze-

mély által tervezett külterületi 0280/-

52. hrsz-ú földút tervezett burkolat 

megerősítési munkáit. Törvénymódo-

sítás miatt visszavonták az ivóvízköz-

mű vagyon értékeléséről szóló koráb-

bi határozatukat. Elfogadták a Sükös-

dön is zajló szennyvízberuházás fi-

nanszírozásának változásáról szóló 

beszámolót. Szálavezető banki ajánla-

tokat tárgyaltak meg. Rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támoga-

tás benyújtásáról határoztak a műkö-

dőképesség megőrzésére. Az 1921/4. 

hrsz-ú önkormányzati vállalkozói 

területből történő vásárlási igényt 

tárgyalták meg. A polgármester be-

számolt a Sükösdi Általános Iskola 

intézményvezetői pályázatának ered-

ményéről. 

 2015. augusztus 3.: 

 Módosította a Képviselő-testület a 

pénzben és természetben nyújtható 

szociális ellátásokról szóló helyi 

rendeletét. („Hivatali hírekben” bő-

vebben) Lakásbérletről döntöttek. 

Önkormányzati lakás bejárati ajtócse-

réjét rendelték el. 

2015.augusztus 17.: 

A Képviselő-testület pályázat benyúj-

tásáról döntött. Lehetőség nyílt tele-

pülésfejlesztési pályázat benyújtására 

azoknak a településeknek, melyek 

nem halmoztak fel az elmúlt évtize-

dekben adósságot, és ezért nem került 

sor adósságkonszolidációra. Hosszas 

tárgyalás után a Képviselő-testület az 

eddig központi forrásból nem támo-

gatott, de a településen nagyon szük-

séges két földes utca(rész) szilárd 

burkolattal való ellátásra szavazott. 

Így a Ságvári Endre utca és a Petőfi 

Sándor utca északi szakaszának 

(Hősök útja és a Bajcsy- Zs. u. kö-

zött) aszfaltozására adott be pályáza-

tot. E két szakaszra várható, hogy 

meglesznek a jogerős építési engedé-

lyek a pályázatban megadott rövid 

határidőre. Pályáz még az önkor-

mányzat tájház céljára történő házvá-

sárlásra, és belterületi járdák építésé-

re. Összesen tehát 112 millió Ft a 

pályázati igényünk. Döntés született 

arról, hogy a sükösdi roma Tűzkarika 

tánccsoportot a helyi roma nemzetisé-

gi önkormányzaton keresztül fogja 

támogatni az önkormányzat, ha a 

tánccsoport megfelelő szakmai irányí-

tás mellett szervezeti keretek közt tud 

működni. Módosították a helyi szoci-

ális rendeletet az iskolakezdési támo-

gatás kibővítésével. A polgármester 

beszámolt arról, hogy elnyertük az 

Egészségügyi Központ fejlesztésére 

benyújtott 29 millió Ft –os pályázatot. 

A fejlesztés az épület külső szigetelé-

sét, nyílászárók cseréjét, külső- belső 

festést, radiátorcserét, villamosháló-

zat fejlesztését, eszközcserét jelenti.  

 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi  

jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírei 

Friss termelői laskagomba folya-

matosan kapható! 

 

 
 

 

 

 

Melegdi Krisztina: 06 70/949 9093 

Geleta Péter: 06 30 421 0375 

 

90. születésnapját ünnepelte Pécsh 

Lajosné született Balogh Julianna 

július 28-án. A falu nevében kö-

szöntötte őt Tamás Márta polgár-

mester, Bánné dr. Raf-

fai Gyöngyi jegyző, 

Tamaskó Jenőné 

anyakönyvvezető 

és Rigó Éva he-

lyet tes anya-

könyvvezető. 

Juli néninek jó 

egészséget és 

hosszú boldog 

életet kívánunk! 

Szerkesztő 

Őszi Gemenci Tekergés 
2015. október 3-án ismét várjuk egy kényelmes tem-

pójú, beszélgetős, 65 km-es kerékpártúrára a Gemenc 

körül, melynek útvonala: Ósükösd - Vajas-torok-Szt. 

László híd- Keselyűsi zsilip-Lassi-Türr István híd - 

érsekcsanádi Duna part-Sükösd. Gyülekező a temp-

lom parkolójában 8:30-9:00 között. Várható hazaér-

kezés 16:00 körül. Fejvédő és láthatósági ruházat 

ajánlott, jó műszaki állapotú kerékpár előírás szerinti 

kötelező tartozékokkal, hideg élelem és innivaló, 

esővédő ruházat, pót belső, távcső stb.  

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!  

További információkat Pataki Attilától kaphatnak

(+3670 459 6221). Ha nincs ki mind a négy kereked, 

köztünk van a helyed! 

 

Kéz és lábápolás 
Műkörömépítés 
Gél lakkozás 
Gyantázás  

Cím: Sükösd, Hunyadi J.u.165. 
Bejelentkezés: 20/543 5271 

Várom kedves Vendége-
imet! 
Munkáim a Happy Nails Studio 
Facebook oldalamon tekinthetők meg. 
 

Patakiné Csizmadia Erika  

Táboroztak a cserkészek 
Idén nyáron sem maradhatott 

el, amit minden cserkész egy 

éven át vár, s szövi róla ál-

mait – a cserkésztábor. Ezút-

tal egy zselici erdő lombjai 

alatt táborozott le a kis csa-

pat, s kezdte meg ott a mat-

rózélet mindennapjait – hi-

szen mind matrózokká vál-

tunk 10 napra: hajót építet-

tünk, énekeltünk, játszottunk, 

matrózos dolgokat tanultunk. 

Minden reggel és este sok kis 

és nagy kék-fehér csíkos 

gyerek és felnőtt sorakozott 

fel az alakulótéren, s mutatta 

meg, hogy a cserkészek 10 

napra bárkik lehetnek, amit 

csak elképzelnek. 

Az időjárás kedvezett ne-

künk, különleges módon egy 

csepp eső sem esett, s a kint 

szinte elviselhetetlen hőséget 

nagyban tompította a fák 

lombozata. S micsoda kin-

cset kaptunk a természettől 

egy forrás képében, mely 

jéghideg, kristálytiszta vizé-

vel hűsített minket a nap 

bármely percében. A termé-

szeti körülmények tehát 

adottak voltak. Mi kellhet 

még egy jó táborhoz? Lelkes 

gyerekek, kreatív vezetők, 

jókedv, éberség, 

egymásrafigyelés, összefo-

gás, sok nevetés, ima és 

közellét a Jóistenhez. Ez 

mind megvolt nálunk.  

S ha ezek jelen vannak, sok 

jó dolog sülhet ki belőle: 

közös építkezés, sátorállítás, 

sok ének, még több játék, 

sorverseny, meghitt zászló-

szertartások, közös ima, 

kistúra, 2 napos portya, sza-

bad ég alatt alvás, eltévedés 

és új útra találás, kiscserké-

szek fogadása, 

kézműveskedés, csillagné-

zés, éjszakai kaland, strando-

lás, fergeteges tábortüzek, s 

az összetartozás élménye. 

Ezek azok az élmények, 

amikért újra és újra azzal 

telik egy cserkész éve, hogy 

a tábort várja. Ez az, ami 

összetart minket. 

Szebelédi Viki 

tel:%28%2B3670%20459%206221
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BEMUTATKOZÁS 

Mihálovics Ferenc, a Sü-

kösdi Általános Iskola új 

igazgatója 
 

Kedves Sükösdiek! 

Bajai vagyok, ismeretlen vagyok, új 

vagyok, de mégsem félek.  

Nem félek...  

A Mindenható úgy rakott össze, hogy 

nem félek sem a munkától, sem a 

kihívásoktól.  

Akkor sem féltem, amikor kamasz-

ként éveken keresztül szőlőt kapál-

tam a sükösdi határban, és akkor sem 

féltem, amikor arról kellett dönte-

nem, hogy a Sükösdi Általános Isko-

la igazgatója legyek. 

Nem féltem és nem félek ma sem.  

Azért nem, mert nincs mitől és nincs 

kitől. 

A munkában, az egyenességben és az 

egyszerűségben hiszek. 

Arra neveltek, hogy a szív erősebb, 

mint a kar; egy őszinte mondat fonto-

sabb, mint száz sanda megjegyzés; 

hogy ami tiszta, az érthető, egyszerű 

és IGAZ.   

Lehet, hogy „jöttment” vagyok, le-

het, hogy naiv vagyok, lehet, hogy 

túl sok álmot hoztam a bőröndöm-

ben, de nem élek álomvilágban. 

Tudom, hogy a mindennapok túl 

bonyolultak és nehezek ahhoz, hogy 

egycsapásra minden megváltozzon, 

de azt is tudom, ha nem próbáljuk 

meg, nem is sikerülhet változtatnunk. 

Tudják meg és adják tovább: azzal az 

eltökélt szándékkal érkeztem, hogy 

ami jó, azt megtartjuk, amin változ-

tatni kell, azt megváltoztatjuk. Érzem 

és tudom : a közösségért végzett 

munka nem lehet hiábavaló, és a 

közösségért végzett munka minden 

pillanatban túlmutat a hangzatos 

jelmondatok sorjázásán.  

A közösségért végzett munkának 

célja van és eredménye van; a közös-

ségért végzett munkához elengedhe-

tetlen a konokság, a harcosság, a 

fegyelem és a szorgalom. 

Sükösdön 2015. szeptember elsejétől 

hidakat építünk. 

Olyan hidakat, amelyek összekötnek 

bennünket, amelyek utat és irányt 

mutatnak, amelyeken nem szednek 

vámot.  

Ebben az építkezésben közülünk 

mindenkinek van és lesz dolga. 

Arra kérek mindenkit, diákot, szülőt, 

kollégát, az önkormányzatot, a tele-

pülést, hogy legyen ebben a segítsé-

günkre!  

Legyen segítségünkre abban, hogy ez 

a szerethető iskola erős és mozdítha-

tatlan szikla legyen, hogy erről a 

szikláról bátran el lehessen rugasz-

kodni, de ha valaki visszavágyik, 

adjon neki biztonságot nyújtó mene-

déket.  

Gyereken, szülőn, tanáron, közössé-

gen együtt múlik, mit kezdünk a 

megragadott és kivívott lehetősége-

inkkel; rajtunk múlik, hogy közös 

sikereinkhez mit tudunk hozzátenni, 

hogy a közös munkát hogyan tudjuk 

külön-külön, egyenként is segíteni.  

Ígérem, hogy jómagam, ez a bajai, 

ismeretlen, félelmet nem ismerő 

igazgató mindig Önök mellett áll.  

Hitet teszek a fegyelmezett és tudatos 

munka mellett – kérem, szándékai-

mat fogadják el, és támogassák a 

hídverők munkáját. 

Ahogy diákként, úgy igazgatóként is 

azt mondom: minden iskola olyan 

lehetőségeket nyit meg, amit nem 

vétek, hanem bűn kihagyni. 

A tudás, a megszerzett tudás ugyanis 

egyetemes és felbecsülhetetlen kincs, 

aminek segítségével minden, hangsú-

lyozom: MINDEN a közelünkbe 

kerülhet. 

Aki azt tartja szem előtt, hogy a 

tudással előrébb juthat, az olyan 

hatalom birtokosa lesz, ami elnyűhe-

tetlen és elvehetetetlen. 

Csak tenni kell érte, csak dolgozni 

kell érte, de legyen ez akármennyire 

fárasztó, még így is sokkal kevesebb 

árat fizetünk érte, mintha a tudatlan-

ságért kellene fizetni.  

Pályafutásom jelentős részében mű-

vészeti oktatással is foglalkoztam, 

zenével és tánccal dolgoztam, kicsik 

és nagyok gyűrűjében. 

Ha úgy tetszik: tudom, hogyan kell 

kitáncolni magamból a keserűséget 

és a boldogságot, és tudom, mit je-

lent együtt énekelni és szólóban tán-

colni. 

Meggyőződésem, hogy a művészet 

lesz az egyik fontos nyelv, amin mi 

beszélni fogunk egymással.  

A zene és a tánc nem tud hazudni, a 

zenében és a táncban nem lehet mel-

lébeszélni.  

Bízom benne, hogy Sükösd krónikája 

büszkeséggel jegyzi majd fel közös 

munkánkat, és boldog vagyok, hogy 

ebben a krónikában én is szerepet 

kaphatok.  

Mihálovics Ferenc 

Kezdődik az óvoda… 
Augusztus 24-én nyitotta meg kapuit 

az óvoda.  

Három hetes zárva tartás után tiszta 

környezetben fogadjuk az óvodáso-

kat. 

Az alvégi óvodában kimeszeltettük a 

termeket és a vizes blokkokat. A 

szükséges karbantartási munkákat 

elvégeztük mindkét óvodában és az 

iskolában. 

Az iskolában az önkormányzat által 

biztosított keretből felújítottuk a 

földszinten lévő wc-ket, mosdókat, 

valamint a takarítók öltözőjét. Veze-

tékcsere, új burkolat, szerelvények, 

ajtók mázolása, festése valósult meg. 

Illetve négy osztályteremnek a me-

szelése történt meg. 

A nyári nagytakarítással minden 

intézményben elkészültek a takarítók, 

dajkák az önkormányzat által biztosí-

tott közfoglalkoztatottak segítségé-

vel. Így mindenütt rend és tisztaság 

várja a gyerekeket. 

A tavalyi évhez hasonlóan 5 csoport-

ban folytatódik az óvodai nevelés, a 

központi óvodában három, míg alvé-

gen két csoportban. 

Az új kiscsoportosok szeptember 1-

től kezdik meg óvodai életüket. A 

kiscsoportos óvónők megkezdték a 

családlátogatásokat, így óvodakezdés 

előtt már otthonukban találkoznak a 

gyermekekkel.  

Ahogy már az előző évben is, az 

óvónők felkínálják a lehetőséget a 

szülőknek a 2,5 éves korban történő 

óvodakezdésre, amellyel már az 

előző évben is sokan éltek. 

Az előző évekhez hasonlóan  több 

programot, szakkört szervezünk 

gyermekeink számára. A teljesség 

igénye nélkül lesz, Mocorgó, Ringa-

tó, hittan foglalkozás, úszás a nagy-

csoportosok részére (megfelelő lét-

szám esetén), nyelvi foglalkozások, 

táncház, lesznek kirándulások, szín-

házlátogatás, sportnap.  

Reméljük minden szülő talál gyerme-

kéhez közel álló elfoglaltságot a 

felkínált lehetőségek között. De min-

denek előtt a legfontosabb számunk-

ra, hogy a gyerekek érezzék magukat 

biztonságban, szeressenek óvodába 

járni, örüljenek társaiknak, és azok-

nak a felnőtteknek, akik körülveszik 

őket. 

Igyekszünk biztonságos környezetet 

teremteni gyermekeink számára arra 

az időre, amíg a szülők ránk bízták 

őket. 

Minden kedves kis óvodásnak vidám, 

élményekben gazdag óvodai évet 

kívánok! 

Dudásné Grau Ágnes ÁMK ig. 

 200 négyszögöl gyümölcsös Sükösdön a 

Diák tanya mellett, 

 Különböző méretű boroshordók, 

 2 db félfenekű 10 hl-es kád, 

Érdeklődni:Tóth Antal 

Cím: Érsekcsanád, Hunyadi J. u. Tel.:73. 06-20-571-9433 

 

http://www.altisk-sukosd.sulinet.hu/ 

Tekerj velem negyvenet! 

 
2015 szeptember 12-én 9 órai indu-

lással várjuk a bringatársak csatlako-

zását egy könnyebb (40 km)

bringatúrára, melynek az útvonala: 

Sükösd-Ósükösd-Vajas torok-Szent 

László híd-Sió csatorna-Keselyűs. Itt 

végigsétálunk a kb.1km-es keselyűsi 

tanösvényen a holt Sió mellett, majd 

elfogyasztjuk a magunkkal hozott 

elemózsiát a fogadóépület mellett 

kialakított pihenőkben. Az épületben 

büfé és mosdó is üzemel. A táv Kese-

lyűsig 20 km, amit akár nagyobb 

gyerekek is teljesíteni tudnak szüleik-

kel, vagy akár olyanok is akik nem 

bicikliznek hosszabb távokat. Az 

útvonalon 3-4 megállás lesz, tehát 

maximum 5 km lesz amit folyamato-

san tekerni kell. Amire szükség lesz: 

Étel és ital, időjárásnak megfelelő 

öltözék, pót belső, üzembiztos kerék-

pár, mely a kötelező tartozékokkal 

rendelkezik. A túra 14-éven aluliak-

nak szülői felügyelet mellett ajánlott! 

A túrán mindenki saját felelősségé-

re vesz rész!  
Gyülekező a sükösdi templom előtt. 

További információk Pataki Attilától

(+3670 459 6221). 

tel:%28%2B3670%20459%206221
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Internetezési lehetőség 

minden munkanapon! 

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. 

A Mozgáskorlátozottak Egyesület fogadóórái  
a Művelődési Házban  

Szombat délután 17.00-18.00 óra között a sportcsarnok-

ban  

női foci edzések vannak. Szeretettel várjuk az ebben a 

sportágban mozogni vágyókat! 

Asztalitenisz 

Kedden, pénteken és vasárnap délután 16:00-tól 19:00-ig a 

Lakodalmas Házban. 

AA csoport találkozói 

minden szerdán 

délután 5 órakor . 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15

-19 óráig. 

Nyitva: Hétfő:szünnap, 

Kedd-Csütörtök-Péntek: 14-

18 óráig, Szerda: 10-12 és 14

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

Kéthetente pénteken este 

7  órakor a Művelődési 

Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 

a Művelődési Ház nagyter-

mében 

 

Az Anna-napok margójára 
Akik ellátogattak az idén megrende-

zett 21. Anna-napi programokra, 

azok megértették a  rendezvénysoro-

zat üzenetét: „Jó együtt lenni!”  

Számtalan színes program közül 

válogathattunk. A rendezők igye-

keztek megszólítani a különböző 

korosztályokat, mindezek mellett 

sikeresen megőrizték a hagyomá-

nyos programokat is. A buborék 

varázs, a nép játékok, a rodeó bika, 

valamint a motoros bemutató újsze-

rű szórakozási lehetőséget kínált.  

Az új helyszín nagyon kedvezőnek 

bizonyult. Családias légkörben, 

kulturált körülmények között ünne-

pelhetett együtt a falu apraja és 

nagyja. 

Az iskola udvarán, a lombos fák 

árnyékában, az asztalokból és pa-

dokból álló szigetek nyújtottak lehe-

tőséget főzésre, baráti találkozókra, 

családi beszélgetésekre. 

Az új helyszín legnagyobb előnye az 

volt, hogy minden elérhető távolság-

ba került. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A www.sukosd.hu oldalon tekintsék 

meg képes beszámolónkat is! 

Találkozzunk jövőre is! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Lakóim, egy fecskepár 
 

Falusi-ház műtermében, 

fent a nagycsilláron, 

fecskefészek épül-készül, 

oly szép, mint az álom. 

 

Fecskepár úgy szorgoskodik, 

mindig csak azt látom, 

repül ide, repül oda, 

az én fecskepárom. 

 

Alig múlik el néhány nap, 

a fecskefészek készen áll, 

lakója egy bársonytollú, 

kedves, drága fecskepár. 

 

Kicsi fejük le-letekint, 

ahogy járok alattuk, 

tudják, nem bántom én őket, 

én vagyok szállásadójuk. 

 

Fecskemama iparkodik, 

három tojást kelteget, 

tudja ő, hogy sietni kell, 

jő a hűvös szeptember. 

 

Úgy rohan, fut az idő,  

fecskepár most ideges, 

kis fiókák gyengék nagyon, 

féltik, majd velük mi lesz? 

 

Eljött a nap, tanítgatják 

a három fecskefiókát, 

nem is olyan gyengék azok, 

átrepülik a szobát. 

 

Néhány nap és kirepülnek, 

olyan szépek, kedvesek, 

szófogadók, jók és rosszak, 

mint az emberek. 

 

 

Augusztusnak vége-felé, 

indulna a fecskepár, 

oly fájdalmas rá gondolni, 

átszelik az óceánt. 

 

Kintről nézik a kis fészket, 

azt a csodás építményt, 

tudom, fáj hogy el kell menni, 

hosszú az út, nagy a tét. 

 

Az út felett gyülekeznek, 

hosszú villanydrótokon, 

csivitelnek, gondolják tán, 

néhány nap és indulnak. 

 

Fecskemama, fecskepapa, 

néha-néha visszaszáll, 

fülembe cseng, csivitelve 

Megköszönik a szállást 

 

Három bársonytollú fióka, 

berepül az ablakon, 

nézik-nézik a kis fészket, 

itt voltak boldogok nagyon. 

 

Oly nehezen búcsúzkodtak, 

fájt nekik az elválás, 

fecskemama, fecskepapa, 

várt a garázs kapuján. 

 

Együtt repült el a család, 

messzi, dél-tenger felé, 

én csak reménykedem azon, 

jön tavasz, a fecskecsalád visszatér. 
 

 

 

Weisz Cecília 

1999. augusztus 28. 
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Buen Camino! 
„Miért indultál útnak?” Ez az a kérdés, amit leg-

többször hallottam az úton. Több ezer ember, s 

mindenkinek különböző a története. Persze amikor 

az első alkalommal beszéltem valakivel erről, 

akkor a válaszok általában felszínesek voltak. A 

részemről is. Aztán a napi 30-40 km közös gya-

loglás a 40 fokban, megoldja a nyelvét az ember-

nek. Tudtuk egymásról, hogy minden nap elindu-

lunk, még ha nem is közösen, de egységben, 

együtt fáradva, hogy elérjük a napi célt, s ez erős 

kötelék a zarándokok között. Nagyon szoros és 

közvetlen kapcsolatot tudtam kialakítani azokkal a 

zarándoktársaimmal, akik hasonló célból indultak 

útnak, mint én. 

Egy barátommal mentem el a kezdőpontig, Pári-

zson keresztül, vonattal a francia-spanyol határ-

hoz, ahol már az útnak indulás előtti este megta-

pasztalhattuk, hogy ott különösen erőteljes az 

isteni gondviselés. Saint-Jean Pied de Port utcáin 

délután négykor már csak mi ketten bolyongtunk, 

minden zarándok megtalálta már a szállását, mi 

viszont már csak a completo, azaz megtelt felirat-

tal találkoztunk, a többi helyen pedig nagyon 

drága volt a szállás. Mikor már szinte feladtuk a 

próbálkozást, megláttunk egy embert, aki egy ház 

ajtajában állt, s megkérdeztük, hogy szállást kínál-

e, s mondta, hogy igen, vacsorával, reggelivel, s 

olyan olcsó árat mondott, hogy nem akartuk elhin-

ni, s ez a hely akkor még szinte üres volt, mintha 

csak ránk vártak volna. 5 fogásos vacsorát kap-

tunk, s mellé bort. A reggeli is bőséges volt, s 

minden vadonatúj. Így indult az én Caminom. 

Tudtam, hogy egyedül kell járnom, s nem is volt 

egy a tempónk a barátommal, így már az első 

napon külön mentünk. Jó érzés volt egyedül gya-

logolni, ezt az úton végig igyekeztem így intézni. 

Azok az igazán fontos gondolatok, amiért megéri 

az út, csak több órányi magány után jönnek elő. 

Az én esetemben mindenképpen. Persze néha az is 

jól esett mikor egy-egy emberrel, akikkel közben 

jóban lettem, mentem egy napot együtt. Az ismer-

kedés délutánra, estére maradt, mikor már a szállá-

son voltam. Itt volt, hogy csak 10-en voltunk, de 

olyan is megesett, hogy 160-an. A néhány fős 

szállások mindig sokkal családiasabb légkört je-

lentettek, közös étkezéssel, beszélgetéssel. Csodás 

emberekkel találkoztam ezekben a házakban. 

Viszont az is nagyszerű élmény volt, mikor a több 

száz fős szálláson, a hatalmas konyhában 50-60 

ember főzött egyszerre, s kínálta meg egymást 

mindenki azzal, amije volt, s aztán együtt énekel-

tünk, gitároztunk. Nagyon vidám, de emellett 

meghitt hangulatú estét töltöttünk ott. 

S milyen jó érzés olt, mikor ezekkel az emberek-

kel egy-két hét után újra találkoztam, akár út köz-

ben is. A második napon gyalogoltam egy egész 

napot 3 emberrel, akikkel nagyon jóba lettem, 

majd lehagytam őket, s 2 hét után az egyikük egy 

nagyváros főterén utánam kiáltott. Jól megölelget-

tük egymást. Ő egyébként egy Afganisztánt meg-

járt amerikai ex-katona. Azt hiszem ő is tudna 

mesélni, miért indult útnak. Újabb egy hét után 

pedig a másik 2 emberrel is találkoztam. Erre nem 

sok esélyt láttam, hiszen a 3. naptól kezdve telje-

sen más volt a tempónk. De aztán mégis így kellett 

lennie. 

Fizikailag volt, hogy megterhelőnek éreztem a 

gyaloglást. Néha fájtak a lábaim. Főleg, mikor 

egyik nap 52 km-t mentem. Akkor 11 órán keresz-

tül gyalogoltam. De kárpótolt a sok-sok élmény, s 

a leckék, amiket kaptam. Például, hogy figyeljek 

oda a felszerelésemre. Elhagytam a mosószappa-

nom, a törölközőmet, így erre a célra az egyik 

pólómat kellett használnom. Itt úgy gondoltam 

tanultam a történtekből, majd a szeretett, s nagyon 

hasznos kalapomat is elhagytam. Ezután két napig 

tényleg odafigyeltem a dolgaimra, s két nap múl-

tán megkerült a kalap egy zarándoktársam által. 

Isten nem ver bottal, tudta Ő is, mire van szüksé-

gem, s mit tudok nélkülözni. 

A táj gyönyörű, néha úgy éreztem, a madarak csak 

nekem dalolnak, a régi városok csodaszépek, s 

nagyon különlegesek. Az utolsó napokban, amikor 

megláttam az óceánt, akkor pedig könnybe lábad-

tak a szemeim. 

Miért indultam útnak? Amit az elején gondoltam, 

hogy miért, az meg sem közelíti azt, amit kaptam. 

30 nap koncentrált isteni gondviselés, szeretet, 

csoda, s életre szóló élmények az embereken és a 

természeten keresztül, Isten által. Hogy megérte-e 

881 km-t gyalogolni mindezért? Mindenképpen. 

Ajánlom-e mindenkinek? Neked, aki most ezt 

olvasod, ott a helyed! Buen Camino! 

Kovács Norbert 

El Camino 2. rész 
Mindent beszereztem, és vártam. 

Ahogy teltek a hónapok, néha el is 

felejtettem, hogy mire készülök. 

Minden ment a régi kerékvágásba, 

minden nap ugyanolyan volt. De 

egyszer csak eltelt a karácsony is, jött 

az újév, és azt vettem megint észre, 

hogy már csak pár hónap. Innentől 

nagyon izgatott voltam, volt bennem 

félelem az ismeretlentől, a fizikai 

kihívástól, kíváncsiság Spanyolor-

szág iránt, az emberek iránt, akikkel 

majd találkozni fogok a világ minden 

tájáról. Minden nap mást éreztem, de 

olyat egy pillanatig sem, hogy rosz-

szul döntöttem. Tudtam, hogy szük-

ségem van erre az útra, szinte min-

denre, ami vele jár ahhoz, hogy ki-

szakadjak a komfortzónámból, hogy 

tapasztaljak, hogy felfedezzek. 

Végre április 13-án elindultunk. 

Boldog voltam, bár nehéz volt elsza-

kadni a családomtól, mert tudtam, 

hogy aggódni fognak. Az egészséges 

féltés természetesen hozzátartozik, de 

mégis ilyenkor eszünkbe jut, történ-

het rossz is. Ez az út a magányról 

szól, de a családommal naponta tar-

tottam a kapcsolatot, ha csak egy sms

-ben, de tudattam velük minden nap, 

hogy jól vagyok, minden rendben. 

Ennyivel tartozunk az otthon ma-

radottaknak, hogy ne aggódjanak 

heteken keresztül. Az utazás hosszú 

volt, fárasztó, mert Párizsból 10 és 

fél órás éjszakai vonatút vezetett 

Bayonne-ba. És hogy milyen megle-

petések érik az embert: vonatjegyünk 

pontosan két magyar fiatal zarándok 

mellé szólt, akikkel azonnal egy 

hullámhosszra kerültünk, hiszen 

innen egy volt a cél, Santiago De 

Compostela. Másnap kora délután 

értünk SJPD-ba, így csak a követke-

ző nap vághattunk neki az első nehéz 

szakasznak, amely a Pireneusokon 

vezet át Spanyol földre. 

Tele voltam energiával, nem tartot-

tam lábfájdalmaktól, csak a táska 

cipelése jelentett kihívást, mivel elég 

nehézre sikerült, de az ajánlott test-

súly 10%-át sehogy sem tudtam 

volna kivitelezni. Az út fizikai része 

rengeteg kitartást igényel, nem elég 

edzettnek lenni, nem tudsz felkészül-

ni, hiszen nem gyalogolsz minden 

nap 30 km-t 10-12 kg-os táskával a 

hátadon. És itt nincs lehetősége az 

izmoknak a regenerálódásra, csak 

egy éjszaka van arra, hogy pihenjen, 

hogy erőre kapjon. Az első pár nap 

lecke arra, hogy az előző nap tapasz-

talatai alapján kialakítsd a saját ké-

nyelmednek megfelelő igényeket. 

Rájössz, mikor kell megállnod, és 

mennyit kell pihenned útközben 

ahhoz, hogy erőre kapj, és ne úgy 

kelljen megtenned a napi szakasz 

végét, hogy szenvedés legyen min-

den lépés. Rájössz, hogyan cipeld a 

táskát, hogy tehermentesítsd a vállad, 

lábad, kinek mit kell jobban pihentet-

ni. Nekünk különösen fontos volt, 

hogy kialakuljon, mikor induljunk 

reggel, mikor és mennyit pihenjünk 

napközben, hiszen átlagban napi 30 

km-t meg kellett tenni, hogy a terve-

zett idő alatt teljesíteni tudjuk a teljes 

távot. Bármilyen felkészült az ember, 

nem kerülheti el a fájdalmakat. 

Olyan izmok jelenlétét érzi, amikről 

eddig csak hallott vagy olvasott. A 

térdfájdalom és a vízhólyag szerin-

tem a leggyakoribb. Én is megküz-

döttem vele, nem bírta a térdem a 

terhelést, a súlyt, amit a hátamon 

cipeltem. Két hétig sántítottam, elő-

ször bal lábra, majd jött a jobb is. 

Több olyan tanácsot kaptam akkor, 

hogy postázzam haza a cuccaimból, 

amit tudok nélkülözni, mert úgy 

könnyebb lesz. Gondolkodóba ejtett, 

de úgy éreztem, hogy amiket bepa-

koltam, amivel otthonról elindultam, 

az az én terhem, nekem azt végig kell 

vinnem, bármi történjék is. Ha vala-

mit is hazaküldtem volna, az olyan 

lett volna, mintha valamit feladnék, 

márpedig elsősorban magamnak 

szerettem volna bizonyítani, hogy 

semmilyen körülmények között nem 

adom fel. Legyen szó a cipelni való-

ról, a célról, amelyet naponta kitűz-

tünk magunk elé. Ha az én utam 

ilyen, hogy két hétig fájós lábbal kell 

járnom, akkor megcsinálom, hiszen 

valamiért ezt kaptam, ennek oka volt. 

Beletörődtem, bár sokszor 

nehéz volt. Ezzel egyáltalán 

nem számoltam előtte, hisz 

sosem fájt a térdem, semmi 

műtét, vagy sérülés nem oko-

zott problémát soha.  Vízhó-

lyag is csak a sántítástól ala-

kult ki, amikre vigyáztam, így 

elkerültem, hogy nagyon fáj-

dalmas, kisebesedett legyen, 

elfertőződjön. Nagyon sok 

bekötözött lábbal találkoztunk, 

és hálát adok a sorsnak, hogy 

azt megúsztuk. Bizonyos sza-

kaszokon a köves, sziklás talaj oko-

zott a nap végére fájdalmakat, amit 

esténként talpmasszázzsal próbáltam 

enyhíteni. Több fárasztó, hegynek 

fel, vagy hegyről le menetelés után 

beszéltem a lábaimhoz, megköszön-

tem, hogy nem hagytak cserben, 

hiszen a legfontosabbak ők voltak 

ahhoz, hogy minden nap el tudjak 

újra indulni a cél felé. Abban a két 

hétben többször is kellett megállnom 

naponta, hogy enyhüljön a fájdalom, 

nem akartam jobban erőltetni, mert 

tudtam, hogy sok van hátra, és a saját 

lábamon kell megtennem. Ilyenkor, 

ha lehetőségünk volt, mindig a tele-

püléseken lévő kis bárokban pihen-

tünk, ahol elvégeztük a szükséges 

dolgainkat, felfrissítettük magunkat, 

ittunk, ettünk. Alig vártam, hogy 

letegyem végre a táskát, hogy meg-

mozgassam vállizmaimat, kibújjak a 

cipőből, hogy lélegzethez jussanak a 

lábujjaim is. Felemelő érzés volt az a 

20-30 perc, és szinte új erőre kap-

tunk. Folytatás a következő számban. 

Juhász Judit  
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Labdarúgás: 

A felnőtt csapat július 14-én kezdte 

meg a felkészülést Faddi Máté irá-

nyítása alatt. Távozott a csapattól 

Kárpáti Krisztián, aki elköltözött 

Sükösdről, így a továbbiakban nem 

tudja segíteni a csapatot, valamint 

Papp Árpád külföldön vállalt mun-

kát, így Ő is ritkábban lesz itthon. 

Szerencsére érkezők is voltak: Vígh 

György Bajaszentistvánról tért haza, 

míg Szabó Patrik Érsekcsanádról 

igazolt hozzánk, Rajtuk kívül Töl-

gyesi Máté csatlakozott a csapathoz, 

aki a tanulmányai miatt az utóbbi pár 

évben szüneteltette a futballt, Ő 

azonban csak a szezon elején lesz 

hadra fogható, a későbbiekben csak 

ritkán lesz itthon. Nagy szeretettel 

köszöntjük az újonnan érkezőket és 

reméljük, hogy sok közös sikerben 

lesz részünk. A felkészülés a faluna-

pok, a sok fesztivál és nyaralások 

miatt nem sikerült a legjobban, az 

edzéseken általában "csökkentett" 

létszámban vettünk részt. Az felké-

szülési mérkőzések eredményei sem 

voltak túl meggyőzőek, de ez nem 

helyi probléma, ez az amatőr futball 

velejáróra. A gyengébb felkészülés 

ellenére a szezont egy mélykúti 

meglepetésgyőzelemmel kezdtük (0-

3), viszont a második fordulóban a 

Nemesnádudvar csapata otthonunk-

ban aratott 3-1-es győzelme vissza-

rángatott minket a földre. Reméljük a 

f 

 

 

folytatásban meg tudjuk ismételni a 

tavaszi formánkat, és akkor elérhet-

jük a célunkat, amit az 5. hely kör-

nyéke. 

Az ifjúsági csapat élén változás tör-

tént, a korábbi edző Vörös Dávid 

helyét Balogh János vette át. Dávid 

később elfogadta az Érsekcsanád 

ajánlatát és az ottani ifjúsági csapat 

edzője lett. Sok sikert kívánunk Neki. 

Jani több évnyi fajszi kitérő után tért 

haza, és az általa még a serdülőből 

ismert korosztály irányítását vállalta 

el. Több játékos is távozott a csapat-

tól: Gombás, Szász, Bőthe, Páncsics 

abbahagyta, Szádeczky Bajára iga-

zolt, míg a legnagyobb érvágás a 

Töttös ikerek elvesztése, Dani Nagy-

baracskára igazolt, míg Bálint Érsek-

csanádra. Mindhármuknak köszönjük 

az előző évek munkáját és sok sikert 

kívánunk nekik az új állomáshely-

ükön. Az érkező oldal sajnos rövi-

debbre sikerült, Ruff Lénárd a 

Kinderball csapatától igazolt haza. 

Az U19-es korosztályban szeptember 

30-ig lehet igazolni, így a későbbiek-

ben még elképzelhető új játékos 

érkezése. A csapat az első meccsén 1

-1-es döntetlen ért el Mélykúton, míg 

odahaza 1-0 arányban megverte a 

Nemesnádudvar csapatát. Reméljük a 

folytatás is hasonlóan jól alakul. 

Hosszú évek után most először nem 

tudunk U16-os vagyis serdülő csapa-

tot indítani, mivel ebben a korosz-

tályban csak 6 igazolt játékosunk lett 

volna. Helyette most először U14-es 

csapatunk lesz, amelynek a kialakítá-

sa jelenleg is zajlik. Szerencsére a 6 

serdülő korú játékosunk közül 5 már 

játszhat az U19-es csapatban, a mara-

dék 1 gyermek pedig még játszhat az 

U14-es csapatban, így senki nem 

maradt csapat nélkül. 

A Bozsik-program csapatai majd 

szeptemberben kezdik meg a felké-

szülést a szokásos U7, U9, és U11-es 

korosztályokban. 

Halász István elnök 

Fogathajtás: 

Fogathajtó eredmények: 2015.07.11. 

Kéleshalom: Felső-Bácska kupa II. 

forduló: 1. helyezés, Önkormányzati 

kupa: 1. helyezés. 2015.07.12. Mo-

hács: Akadályhajtás 1. helyezés, 

Vadászhajtás 5. helyezés. 

2015.07.18. Magyarbóly: akadályhaj-

tás 3. helyezés, Hercegszántó: 

2015.07.25. Bácska kupa IV. forduló 

1. helyezés, Hercegszántó kupa 5. 

helyezés, 

Bácska kupa 5. forduló Felsőszent-

iván 1. hely. Bácska kupa összetett 

verseny is 1. hely. Szentiván kupa 5. 

hely. 

2015.08.16. Villány: Akadályhajtás 

2. helyezés. 

2015.08.22. Dunafalva: 1. helyezés, 

2015.08.23. Miske: 2. helyezés. 

2015.08.29. Felső-Bácska kupa 1. 

hely, Önkormányzati kupa 3. hely.  

Kerékpározás: 

Még tart a bringás szezon, sőt most a 

legjobb a kánikula elmúl-

tával. Idén többször is megtapasztal-

tuk, hogy milyen a kánikulában brin-

gázni. Így volt ez a dunakanyari 

túránkon is, mely alatt két keréken 

bejártuk Visegrád, Esztergom és a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park környékét 

is. Aki nem járt erre, annak feltétle-

nül ajánlom, hogy látogasson el erre 

a környékre, akár két keréken is. Egy 

három országot érintő, mondhatni 

gasztronómiai túrán is részt vettünk, 

mikor a szerbiai Pikec csárdát láto-

gattuk meg bringás csapatunkkal. 

Elmondhatom, érdemes volt ennyit 

tekerni azokért az ételekért, amiket a 

csárdában fogyasztottunk. Ezután a 

közelsége miatt felkerestük a horvát-

országi batinai csata emlékművét a 

Duna partján. A augusztusi hőség 

egyik kiemelkedő rendezvénye volt a 

Korinthosz.hu ultramaraton, főképp 

hogy sükösdi résztvevője is volt 

Kolluti Margit személyében. El-

mondhatom, hogy emberfeletti telje-

sítmény volt a részéről a kánikulában 

lefutni a 81km-es távot. Mi itt rende-

zőként illetve egyéni futót kiszolgáló 

segítő biciklisekként vettünk részt. A 

nyár hátralévő részében is sok ese-

mény várható, többek között a Sü-

kösdről induló 40 km-es "kis" túra és 

a már mondhatni klasszikus őszi 

gemenci túra 65 km-es túrája, me-

lyekhez csatlakozhat bárki, aki szeret 

a természetben kirándulni. Ezekre 

lehet felkészülni, úgy hogy továbbra 

is "Bringázz Sükösd!" 

Pataki Attila 

Sükösdi fogathajtó a Bács-

ka Kupa győztese 
Sükösdön szinte mindenki, idősebb és 

fiatalabb egyaránt jól ismeri a 

"Bolyhos" családot. Az idei év fogat-

hajtó versenyein nyújtott kiemelkedő 

teljesítménye kapcsán engedjék meg, 

hogy a családból bemutassam Önök-

nek Sipos Gábor fogathajtót, ezúttal 

nem a szorgalmas gazdálkodót, ha-

nem a sportolót. 

Kedves Gábor! Neked és a családod-

nak köszönhetően településünkön is 

népszerű tevékenység a lovaglás, a 

fogathajtás, egyáltalán a lovak szere-

tete. Hogyan kerültél e tevékenység 

közelébe, mikor kezdődött a hobbi-

szerű, illetve a sportszerű fogathajtás 

az életedben? 

A lovaknak mindig nagy szerepe volt 

az életemben, kisgyermekkorom óta 

lovak között éltem, Bolyhos nagy-

apám a TSZ-ben kocsisként dolgo-

zott, ha tehettem, mindig vele men-

tem. A nádudvari nagyapámnak saját 

lovai voltak. A sükösdi nagyapám 

vette nekem 1986-ban az első lovat, 

egy Bársony nevű csikót. Nem tud-

tam vele annyit foglalkozni, mint 

szerettem volna, mert Szekszárdra 

kerültem a Csapó Dániel Mezőgaz-

dasági Szakközépiskolába, ott vi-

szont megtanultam lovagolni. Ezt 

követően már itthon is lovagoltam, 

Bársony csikóját én tanítottam és 

rajta sokat ültem. 

A fogathajtással is még gyermekko-

romban találkoztam, nagyapám sok-

szor átadta a gyeplőt és később a 

mezőgazdasági munkákban is hajtot-

tam egyszerű lovas kocsikat, de ez 

nem az a kategória, amelyeket ma a 

versenyeken hajtunk. A versenyszerű 

fogathajtás mondhatni furcsa módon 

került az életembe. Az egész azzal 

kezdődött, hogy egy munkámat egy 

hintóval tudták kifizetni. Kezdetben 

csak nézegettem a hintót, majd fel-

újíttattam, aztán gondoltam egyet, 

elkezdtem a fogathoz illő lovakat 

keresni. Ez nem ment könnyen. Vé-

gül így állt össze az első fogatom, 

amivel az első sükösdi fogathajtó 

versenyen 2008-ban még nem, de 

2009-ben már én is indultam. Ezt a 

fogatot 2013-ban cseréltem le a mai-

ra. 

A köztudottan megterhelő mezőgaz-

dasági tevékenység mellett mikor 

tudsz időt szakítani a felkészülésre? 

Hogyan kell elképzelnünk egy na-

gyobb versenyre való felkészülést, 

"edzést"? 

Minden versenyre egyformán készü-

lünk. Az ideális az lenne, ha minden 

nap be lehetne fogni a lovakat, de 

erre sajnos nincs lehetőségem, így 

heti 2 délutánt tudok áldozni az 

időmből, ahogy a munkával össze 

lehet egyeztetni. A lovak viszont 

nélkülem is edzenek egy úgynevezett 

jártatógép segítségével. Ezt úgy kell 

elképzelni, hogy napi 70 percig egy 

automata forgó szerkezet készteti 

őket a járásra. Ezen kívül télen-

nyáron egész nap kint vannak a sza-

badban a karámban. 

A konkrét edzések úgy néznek ki, 

hogy az általában 2 órányi hajtást 

megelőzi egy rövidebb 

időtartamú befogás és az 

edzést követően egy hosz-

szabb időtartamú leápolás, 

így egy edzés kb 3-4 óra. 

Milyen energiákat igényel 

a sportszerű fogathajtás 

ilyen szinten történő műve-

lése? 

Mint minden egyéni sport 

ez is nagyon költséges. 

Egy szép fogatot összeállí-

tani igen költséges. A 

versenyekre történő elju-

tás, a versenyen való rész-

vétel már igazi csapatmunka, akarom 

mondani "családi munka", hiszen a 

gyermekeim, a feleségem és a szüle-

im is kiveszik a részüket belőle. Igazi 

összeszokott csapat vagyunk, min-

denki tudja a dolgát és mindenkire 

lehet bármikor számítani. Ezt ezúton 

is szeretném megköszönni nekik. 

Maga egy versenyszezon is igen 

megterhelő, tavasztól őszig szinte 

minden hétvégén van verseny. . 

Többször egy hétvégén kettő is. Az 

idei évben 17 versenyen vettünk részt 

eddig. 

Ahogyan az edzések sem a konkrét 2 

órás hajtásból állnak, úgy a verse-

nyekre való felkészülés is már előző 

nap megkezdődik. A lovakat lefür-

detjük samponnal, sörényüket kifé-

süljük, szőrüket kikeféljük, a lószer-

számokat és a kocsit is alaposan 

megtisztítjuk, fényesítjük, hiszen a 

versenyeken nagyon sokat nyom a 

latba a fogat megjelenése is. A ver-

senyt követően a lovakat alaposan le 

kell ápolni, a szerszámokat és a ko-

csit újra tisztítani. Szóval nagyon sok 

elő- és utómunka kapcsolódik a fo-

gathajtáshoz. 

A családodban nem csak te ülsz a 

bakon, mesélnél arról, hogy hogyan 

"fertőződtek" meg családtagjaid is? 

Édesapámat nem kellet megfertőzni. 

Ő is hajtott versenyszerűen és na-

gyon szép sikereket ért el. Valójában 

azért hagyta abba, hogy összpontosí-

tani tudjuk a befektetett energiákat az 

én fogatomba, úgy is fogalmazhat-

nék, hogy áldozatot vállalva "átadta a 

gyeplőt" nekem. Így ő lett a 

"csapatvezetőnk" és a szponzorunk is 

egyben, mint minden jóravaló 

"versenyistállóban" szükségünk van 

egy ilyen emberre. Ezen kívül a szer-

vezésben nagy szerepe van, valamint 

szakmailag, tanácsaival is támogat, 

hiszen egészen másképp látja a dol-

gokat a pálya széléről, mint én a 

bakról. 
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A sükösdi futball története 20. rész 

A Petőfi Népe 1982 augusztus 13.-i 

számában bemutatta az 1982-83-as 

megyei első osztályban induló csapa-

tokat. A területiből kiesett a Jánoshal-

ma és a Tiszakécske. Búcsúzott há-

rom honvéd együttes (Szamuely SE, 

Radnóti SE, Gábor Áron SE) és a 

Fajsz. A megyei másodosztály északi 

csoportjából felkerült Akasztó, a 

déliből a Bajai Tsz. SK. Az utolsó 

pillanatban visszalépett a Mezőfi SE, 

így megmenekült a „legjobb” kieső-

helyen végzett Szamuely SE, ezzel 

kialakult a 16-os mezőny. A pontva-

dászat esélyeit latolgatva „Új szelek 

fújdogálnak Sükösdön” írta a megyei 

lap sportszerkesztője, utalva csapa-

tunk lényeges megfiatalítására, ami-

nek eljött az ideje. A „törzsgárda” 

nagyon fiatalon kezdett, tíz év óta 

szinte megbonthatatlan volt, de kü-

lönböző okoknál fogva lassan fogyni 

kezdett. Az alapcsapatból olyan ne-

vek hiányoztak, mint Katus Sándor, 

Nagy Kálmán, Bajai Péter, Bogárdi 

László, Kovács Mihály, Lógó And-

rás, Jagicza János, Marusa József 

(Bice), Tóth Gyula, Tóth László, 

Radics Misi és Kollár András. A 

későbbi igazolásból Bada Pál. Velük 

azonos, vagy csak megközelítő ké-

pességű és bevethető ifjúsági játéko-

sunk (a már kerettagokon kívül) nem 

volt, egyedül Lógó II. János leszere-

lésére számíthattunk. Lépni kellett! 

Az NB.II-es Bajai SK.-tól igazoltunk 

három tehetséges fiatalt, Pastrovics 

Sándort, Czeller Lászlót és Várnagy 

Zsoltot. Érsekcsanádról Koszorús 

Gábort, Császártöltésről Hajzer Ti-

bort. Bujdosó Márton edzőnek a még 

meglévő tapasztalt „harcosokból” és 

az újonnan érkezett ifjakból kellett 

ütőképes csapatot összeraknia. A 

bemutatkozásra hazai pályán a Kis-

kunhalasi MEDOSZ ellen került sor, 

7o percig fel tudtunk nőni a feladat-

hoz, aztán Szőke és Kollár öt perc 

alatt eldöntötte a két pont sorsát (0:2). 

Hartán 6oo néző volt kíváncsi megfi-

atalított csapatunkra, de a dunaújvá-

rosi profikkal megerősített hazaiakkal 

szemben esélyünk sem volt (4:1). A 

következő itthoni fellépésünk már 

jobban sikerült: a Szente, Pastrovics, 

Lakner, Várnagy, (Hajzer) Faddi II, 

Czeller, Németh (Lógó Z.) Koszorús, 

Szabó, Sudár, Páncsics összeállítású 

csapatunk Sudár és Koszorús bomba-

góljaival nyerni tudott Kalocsa ellen 

(2:1). Izsákon egy félidőre voltunk 

jók (4:1), Kiskőröst fogadtuk, már a 

leszerelt Lógó II Jánossal, túlfűtött 

ideges légkörben Sudár kétszer is 

bevette Szentesi kapuját (2:2). Kece-

len Szvetnyik már az első félidőben 

három gólt lőtt, a vége 4:1 lett. A 

második helyen álló és egyre na-

gyobb terveket szövögető Miske 

következett, mindenki elkönyvelte a 

0:0-s döntetlent, csak Domonkos 

gondolta másképp a 88. percben, így 

elúszott a játék alapján megérdemelt-

nek mondható egy pont is (0:1). 

Akasztó ellen már javítottunk, Hajzer 

megvillantotta képességeit, öt perc 

alatt kétszer gólt lőtt (2:1). A bajnok-

ságra törő Soltvadkerten aztán elszen-

vedtük az ősz legnagyobb vereségét, 

ötször zörgött Faddi hálója (5:1). A 

lejtőn nem volt megállás, a Kiskun-

félegyházi Szövetkezeti SE ellen sem 

tudtunk pontot szerezni (1:2), a 15. 

helyen találtuk magunkat, amit nehe-

zen emésztett meg a hazai közönség. 

Régi igazság, hogy a sikerekhez 

könnyen hozzá lehet szokni, az ember 

hajlamos a rosszat is jónak látni, de 

egy ponton meg kell állni, ezt meg is 

tettük. A soron kívüli játékos értekez-

leten Bujdosó Márton kijózanító 

értékelése kemény volt, mégis sike-

rült megtalálni a közös hangot a to-

vábbiakra, s az eredmény nem maradt 

el, a következő négy mérkőzésünket 

megnyertük. Baján a Tsz SK-nál 2:1 

javunkra, a Szamuely SE-vel Hajzer, 

Koszorús és Sudár góljaival 3:1, 

(először rúgtunk három gólt), Tisza-

kécskén jött a forduló meglepetése: 

Sudár és az egyre jobban beilleszkedő 

Hajzer volt sikeres (1:2). A pontot az 

„i”-re a Jánoshalma elleni hazai talál-

kozón tettük fel: Sudár lövésével 

szemben az addig kiválóan védő 

Bozsics a 87. percben már tehetetlen 

volt (1:0). A végig kemény meccs 

szomorú eseménye Pastrovics súlyos 

lábtörése volt, a csattanás és a látvány 

máig kitörölhetetlen sokunk agyából. 

Az utolsó fordulóban Tasson már 

nem jártunk sikerrel, csak Sudár volt 

eredményes (3:1). Nagyon nehezen 

állt össze a csapat, az első tíz mérkő-

zésből kettőt tudtunk megnyerni, egy 

végződött döntetlennel, 13 pontunk-

kal a 11. helyen zártuk az őszi sze-

zont, az ugyancsak 13 pontos Tass 

után. A teljesítmény értékelésénél 

sokatmondó, hogy 33 gólt kaptunk, s 

mindössze 20-at rúgtunk, ebből Sudár 

maga tízet szerzett, amivel a megyei 

góllövő listán a negyedik, Hajzernek 

hat, Koszorúsnak kettő Páncsicsnak 

és Lógó Zoltánnak egy-egy találata 

volt. A felemásra sikerült idényt 

sárbogárdi kirándulással fejeztük be, 

Lógó András új csapatának a vendé-

gei voltunk. Az eredményre kétségte-

lenül hatással volt az útközben elköl-

tött ebéd és a hozzá felszolgált ital, de 

András kiemelkedő középhátvéd 

játéka is. Soha ilyen jól nem láttam 

játszani.  

A téli alapozást a Hosszúhegyi Te-

remlabdarúgó Kupával kezdtük, Ha-

jós, Érsekcsanád, Dusnok, Császár-

töltés és a Bajai Tsz SK részvételével 

az új tornateremben január 2o-23-a 

között. A csapat jól tűrte a havas 

megpróbáltatásokat, Bujdosó edző 

visszaemlékezése szerint pályafutása 

során csapatot így még nem dolgozta-

tott meg. A harmadik előkészületi 

mérkőzést Siklóson játszottuk az NB 

III-as csapattól 3:2 re kaptunk ki, ez 

volt a főpróba, és a mérkőzés után a 

társaság jókedvűen vette birtokába a 

harkányi fürdő medencéjét. A Kalo-

csa elleni március 6.-i nyitányra kide-

rült, hogy Sudár és Hajzer nem tudja 

vállalni a játékot, a teljes tavaszi 

szezont kihagyták. A két gólerős 

csatár elvesztése pótolhatatlan hiányt 

jelentett, támadójátékunk esélyei 

tovább romlottak. Nagybaracskáról 

ugyan leigazoltuk a rendkívül gyors, 

de inkább atlétának számító Sümegi 

Tamást, de nem tudott gyökeret verni 

a csapatban, hamar távozott. A korai, 

március 6-i kezdés Kalocsán a rossz 

előjelek ellenére értékes, 0:0-s pont-

osztozkodással végződött. A követke-

ző fordulóban itthon ezt Izsák ellen 

megismételtük (0:0). A Petőfi Népe 

sportszerkesztője hétvégi előzetesé-

ben jó szimattal azt írta, hogy 

„Kiskőrös hazai pályán sem mehet 

biztosra a meglepetésekre képes Sü-

kösd ellen”. Jóslata bejött, 7oo néző 

előtt imponáló játékkal Lógó János 

nem akármilyen góljaival hazai pá-

lyán győztük le az első helyezettet 

(1:2). Rajcsits két találatával vissza-

vágtunk Kecelnek az őszi súlyos 

vereségünkért (2:1), de Radics Misi 

sérülésével újabb veszteség ért ben-

nünket, kivált a teljes tavaszi szezon-

ra. Miskén Szente volt a mezőny 

legjobbja, mindent megfogott (0:0). 

A sikeres öt forduló után Akasztón 

aztán „elakadtunk”, Lehota már az 

első félidőben eldöntötte a mérkőzést 

(3:0). A feltűnően jó futballista a 

következő évben  Pécsen, az NB.I-

ben rúgta a labdát. A csorbát a máso-

dik helyen tanyázó Soltvadkert ellen 

Németh Z. góljával sikerült kiküszö-

bölni (1:0), ami komoly fegyvertény-

nek számított, de simán ki tudtunk 

kapni Kiskunfélegyházán a 12. helye-

zett Szövetkezeti SE. –től 3:0-ra. 

Sokáig most sem kellett keseregni, 

mert Baján a Tsz Sk.-nál minden 

bejött: Páncsics (2), Németh Z. (2), 

Rajcsits és Czeller góljaival 6:2 a 

javunkra! A mérkőzés presztízsét 

csak erősítette, hogy edzőjük a koráb-

bi sükösdi sikerek kovácsa, Varga 

Imre ült a kispadon, a kapuban 

Faldum, a védelemben a kiváló Bada, 

elöl pedig Baross is Sükösdről került 

hozzájuk. A hagyományos kiszámít-

hatatlanságunk Kalocsán, a Szamuely 

SE-nél is utolért bennünket, az utolsó 

helyezettől pontot sem tudtunk sze-

rezni (2:1). A gyenge produkciót 

megint bravúr követte: Tiszakécske 

ellen Németh Z., Lógó J. és Rajcsits 

találataival 3:0! Jánoshalmán szoros 

küzdelemben 1:0-ra maradtunk alul. 

Tass jól záró védelmét nem tudtuk 

feltörni (0:0). Két fordulóval a baj-

nokság befejezése előtt az első helyen 

álló Kiskunhalasra utaztunk. Halas 

csak két ponttal vezetett Soltvadkert 

előtt, s hogy bajnok legyen, minden-

áron nyernie kellett ellenünk, amihez  

Molnár játékvezető szerintünk min-

den segítséget megadott (2:0).  

A gyerekeim a befogás-

ban, a szerszámok kar-

bantartásában, de a lovak 

gondozásában is részt 

vállalnak. Mindketten, 

Gábor és Kata is néhány 

évig póni fogatot hajtot-

tak szép eredményekkel. 

Mivel a környéken nincsenek ilyen 

versenyek, ez abbamaradt. Gabi 

hamarosan betölti a 16. évét, így 

vizsgát tehet nagy lovak hajtására, 

aztán majd meglátjuk. Édesanyám a 

család élelmezésvezetője, az ő fel-

adata a csapattagok kiszolgálása. A 

tanyánk dolgozója Józsi, a lovak 

mindennapi ellátásában vesz részt. 

Melinda, a feleségem a segédhajtóm. 

A vezető bírók szerint a segédhajtók-

nak nincs más szerepe csak hogy 

díszítsék a fogatot, nálunk ez nem 

ilyen egyszerű. 

Ő az egyik 

legnagyobb 

támogatóm és 

bár a versenyen 

a fogaton néma 

csendben kelle-

ne ülnie, ná-

lunk ez nem működik. Bíztatásával, 

észrevételeivel segíti a munkámat. 

Úgy gondolom, kiemelkedő eredmé-

nyeidhez nagymértékben hozzájárul-

nak lovaid is. Arra kérlek, mutasd be 

őket is! 

Egyik lovam Petra, egy fekete lipicai 

kanca, 10 éves és 2 és fél éves kora 

óta van nálunk, őt én tanítottam. Két 

párja is volt, az egyikről gyorsan 

kiderült, hogy nem alkalmas verseny-

zésre, a másik sajnos lesántult. Nehe-

zen találtunk hozzá illő versenytársat. 

Petra nagyon jó természetű, csak egy 

kicsit "önfejű". Nagyon jól tudunk 

együtt dolgozni, ő az akinek a fogat-

ban a gyorsaság és az erő szerepe jut. 

A másik lovam Bogi, szintén fekete 

lipicai kanca, ő 15 éves és 4 éve van 

nálunk. Neki is nagyon jó természete 

van, könnyebben irányítható, a fogat-

ban éppen ezért az irányításban, a 

tájékozódásban van nagy szerepe. 

Petrát már tenyésztésbe is befogtuk, 

vannak csikói, így az utánpótlás is 

adott. 

Hogyan tovább? Milyen terveid van-

nak a jövőre vonatkozóan? 

Rövidtávon a most hétvégi Felső-

Bácskai kupa megszerzése a cél, 

amelyért elég jó eséllyel indulok. 

Nagyon szeretném ezt elérni, hiszen 

arra még nem volt példa, hogy 

ugyanaz a fogathajtó nyerje el a 

Bácska és a Felső-Bácska kupát. Ezt 

követően az országos versenyen is 

szeretnék a lehető legjobban teljesíte-

ni, ami nagyon nagy kihívás. Ez már 

igazi nagy verseny, ahol minden 

megyéből az 1-3 helyezett vesz részt. 

Szeretnék még sokáig versenyezni. 

Hosszútávú terveink, amit már érin-

tettem korábban, hogy Gábor fiam 

Petra csikóival kezd majd nagy lo-

vakkal versenyezni. Ehhez azonban 

még sok munka és sok idő kell, de 

azt gondolom a család támogatásával 

jó eséllyel indulhat el fogathajtó 

pályafutásában. 

Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert 

kívánok a versenyekhez, bízom ben-

ne, hogy a Sükösdi Napló hasábjain 

számos kiemelkedő teljesítményedről 

adhatunk még hírt. 

Kusztorné Varga Edit szerk. 



 

8  

 

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 ÚJ nyitva tartása: 

Kedd:8-12-ig, szerda: 13-17-ig, csütörtök: 2-12-ig,  

Pénteken:14-18 óráig, szombaton:13-17 óráig. Va-

sárnap és ünnepnapokon zárva! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakossági hulladékot ingyen átve-

szik. (A lakossági hulladék fogalmáról kérjenek tájékoztatást!) 

A hirdetés díjai a következők: 

1/1 oldal: 20.000.-Ft 

1/2 oldal: 10.000.-Ft 

1/4 oldal: 5.000.-Ft 

1/8 oldal: 3.000.-Ft 

1/16 oldal: 1.500.-Ft 

Lakossági apróhirdetés díjai: 5 szóig ingyenes, 5 szó felett 50.-

Ft/szó. Az árak bruttó árak. Hirdetést feladni munkaidőben a 

Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet. 

A település– és mezőőr elérhetősége: 

Faddi József 70/334-8799 

Anyakönyvi hírek 2015. április 28-tól 2015. augusztus 28-ig. 

Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 

Születtek: 

Vizi Soma ( anyja neve: Kosár Diána ) 

Fehér Milán ( anyja neve: Dubecz Adrienn) 

Bogdán Oszkár ( anyja neve: Bogdán Mária) 

Kosztics Kármen ( anyja neve: Kosztics Ildikó) 

Vigh Míra ( anyja neve: Salamon Andrea) 

Horváth Dzsesszika ( anyja neve: Jakab Viktória) 

Házasságot kötöttek: 

Radics Katalin – Gombár Péter 

Mészáros Bernadett – Kecskés István Zoltán 

Szíjártó Henrietta – Kovács László 

Zsikó Emőke – Vámos Csaba 

Gazdag Alinka – Horváth Miklós 

Somogyi Tímea – Somlói Dávid 

Gratulálunk! 

 Ház eladó Dózsa György út 50. szám alatt. 

 Alma eladó házhoz szállítással! Érd.:Szente Szabolcs, 06-

70/3336316  
 Robogó jellegű elektromos kerékpár eladó Tel.: 363-854 

 Rozsdamentes, 2-medencés, csepegtetős mosogatótálca eladó. 

70-333-6328 

 Sükösdön sorházi lakás eladó. Tel.: 70-333 6316, 70-333 6302 

 Sükösdön sarok ipartelek eladó. 70-406 9300 

 Dózsa György úton üzlethelyiség 

kiadó. 79-363163 

Lakossági hirdetéseiket 5 szóig díjmentesen megjelentethetik a Sükösdi Naplóban! 

Szennyvízszippantás: 06/30/392-3493 

 

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a helyi civil szervezetek 

működését! 

Elhunytak:  
Tóth Sándor  64 éves 

Garisa Lukács  65 éves  

Kuti Mihályné született: Baksa Erzsébet 76 éves  

Wahl Éva   62 éves  

Lánczi János 60 éves 

Csatai Józsefné született: Kecskés Julianna 90 éves 

Lógó József 72 éves 

Marusa Ferenc  81 éves 

Marusa Ferencné született: Pörzse Julianna 75 éves 

Vörös Jánosné született: Őszi Etelka 89 éves 

Felső Győző 49 éves 

Bencze Ferenc 72 éves 

 

Részvétünk! 

Az esetet a Petőfi Népe 1983 június 7

-i és 9-i számában „IDEGEK”… cím 

alatt részletesen megvitattuk, de ettől 

még Kiskunhalas bajnok lett, minket 

meg kárpótolt a Harta elleni parádés 

évzáró mérkőzés. Takács T. (2), 

Páncsics, Koszorús G. és Rajcsits 

góljaival 5:2! Összességében a ké-

pességeinek megfelelően szerepelt a 

csapat, 29 pontjával a nagyon szoros 

középmezőny 11. helyét szerezte 

meg. Jellemző, hogy Kiskőrös 31 

pontjával a hatodik. Tavasszal 

ugyanúgy 20 gólt lőttünk, mint ősz-

szel: Rajcsits (5), Lógó János (4), 

Németh Z.(4), Páncsics (3), Takács T 

(2), Czeller (1), Koszorús G. (1). A 

szokásos év végi értékelésen Lakner 

Menyhért végzett az első helyen 

(6.10), őt Szente követte (6.03) és 

Szabó A. (Johstonne 5.81) éves át-

laggal. Úgy tűnt, hogy minden rend-

ben van, mégis utalnék a Harta elleni 

nagyszerű győzelmünk utáni rövid 

feljegyzésemre: 

„jó foci volt, kár, 

hogy ez a csapat 

szét fog esni”. A 

notesz máig őrzi 

fájó megérzése-

met.. 

A fényképen a 

sárbogárdi kirán-

dulás résztvevői 

láthatók. Álló sor 

balról jobbra: 

Bujdosó Márton 

edző, Ribár István 

intéző, Reich 

Zsolt, Lakner 

Menyhért, 

Páncsics József, 

Faddi Sándor, 

Faddi József, 

Várnagy Zsolt, 

Rácz László, 

Varsányi József vezető 

Guggolnak: Lógó Zoltán, Hajzer 

Tibor, Szabó Antal, Czeller László, 

Koszorús Gábor, Sudár József, Ta-

kács Tibor. 

Varsányi József 


