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Köszöntő 

2015. december 22-én kedden 17.00 órakor a Lakodal-
mas Házban.  

Az óvodások, iskolások műsora után, szeretettel várjuk a lakos-
ságot a Hősök terére, a hagyományos zsíros kenyér, kalács, tea és 

forralt bor melletti beszélgetésre. 

Tisztelt Olvasó! 

Öröm számomra, hogy a Sü-

kösdi Napló hasábjain keresz-

tül is köszönthetem Önöket, 

az egyik legszebb ünnepünkre 

készülve. 

A karácsonyi készülődés, a 

várakozás ünnepi és remény-

teli perceiben köszöntöm tehát 

Önöket. A keresztény világ-

ban a karácsony Jézus születé-

sének az ünnepe, karácsony-

kor erre emlékezünk, és pró-

bálunk erőt meríteni saját éle-

tünkhöz.  Az advent a kará-

csonyhoz vezeti el az embert, 

a karácsony pedig a szeretet 

által egymáshoz vezet ben-

nünket. Ilyenkor félretesszük 

az ellentéteket, igyekszünk 

békét kötni embertársainkkal. 

A karácsonyt kicsi és nagy 

egyaránt várja, a kisebbek sok 

ajándékot remélve, a felnőttek 

inkább pihenést, nyugalmat 

várnak tőle. Jó lenne, ha az 

ünnep szépségét nem az aján-

dékok nagysága adná, hanem 

a szeretet, amiből mindenki 

részesülhet, és amit mindenki 

adhat.  

Ezen az ünnepen a mindenna-

pi megélhetési gondok, nehéz-

ségek el kell, hogy halványul-

janak.  Gondoljanak gyerme-

keik örömére a karácsonyfa 

alatt, gondoljunk egy idős 

hozzátartozónkra, aki segítsé-

günkért hálás nekünk, vagy 

gondoljunk önmagunkra, ami-

kor súlyos hibánkért megbo-

csátást kaptunk valakitől. Ha 

egymást tápláljuk, kiegészít-

jük egymás hiányossága-

it,értelmet és örömet adunk 

egymás életének. A karácso-

nyi időszak kiváló alkalom 

lehet lelkünk, és kapcsolataink 

rendezésére. Kiváló alkalom a 

félreértések, megbántások 

tisztázására. S mivel a szeretet 

nagylelkű és bátor, nincs sok 

értelme azon gondolkodni, 

kinek kell kezdeményeznie. 

Ne feledjük, a szeretetünket 

még életünkben kell kimutat-

nunk egymásnak! A sorsfordí-

tó események pedig nem tő-

lünk távol, hanem itt a köze-

lünkben, a hétköznapi életünk 

egyszerűségében történnek. 

Akkor, amikor kérés nélkül 

segítségére sietünk a bajba 

jutott honfitársainknak, ami-

kor egy szóval, egy mosollyal, 

egy érintéssel megörvendez-

tetjük egymást, észrevétlenül 

is követjük a szeretet tanítását. 

A karácsonyi készülődés még 

emelkedettebb, még ünnepé-

lyesebb hangulatában térjünk 

vissza az örök emberi értékek-

hez: a családhoz, a hithez, 

éljük meg közösen az együvé 

tartozás, az egymásra figyelés 

melengető érzését. 

Mindennapjainkban is elég 

nagy a zűrzavar: év végi zárás, 

karácsonyi bevásárlás, takarí-

tás, ajándékkészítés, családi 

programok torlódnak egymás-

ra. 

Mégis a hozzánk közelítő ün-

nep, karácsony ünnepe, egyre 

nagyobb fényességgel világít. 

Várjuk megérkezését, csen-

dességét, még talán akkor is, 

ha nincs kivel megosztanunk 

ezt a napot.  

Mi tehát 

karácsony titka?  

Az, hogy megmutatja a szere-

tet útját.  A szeretetet nem 

lehet ráerőszakolni senkire, 

nem lehet törvénybe iktatni. A 

szeretet nem így jön létre, 

hanem úgy, hogy ráeszmé-

lünk, szükségünk van egymás-

ra. Rájövünk, hogy mit ér az 

életünk a másik nélkül. 

Mindannyiunknak kívánom, 

hogy karácsony elmúltával ne 

veszítsük el az emberségün-

ket, a másik iránti tiszteletün-

ket, szeretetünket. Vigyük 

magunkkal karácsony igazi 

üzenetét és építkezzünk érté-

keinkből a hétköznapokban is. 

Kívánom mindenkinek, hogy 

a karácsony – akár egyedül, 

akár szeretteik körében ünne-

pelnek – segítse Önöket testi, 

lelki és szellemi feltöltődés-

hez. 

Ünnepi jókívánságaimat 

Elizabeth Lamb soraival sze-

retném még teljesebbé tenni: 

„Örömet kívánok a készülődés 

őrült rohanásában is, 

Békét kívánok az idő szűkre 

szabott szeletkéiben zsúfolt 

napok után, 

Csillagfényt kívánok a tiszta, 

téli éjben, hadd nézhess fel rá, 

Csendet kívánok olykor-

olykor,  

És mindenekfelett, mindenek 

mellett, szeretetet kívánok 

Adni is,   

Kapni is.” 

Békés, boldog karácsonyt, és 

egészségben megélt  új esz-

tendőt mindannyiuknak! 

Tamás Márta polgármester 



 

2  

 

2015.november 3.: 

Rendkívüli képviselő-testületi 

ülésen döntöttek a Térségi csa-

ládsegítő és gyermekjóléti szol-

gálat 2015. december 31-el tör-

ténő megszüntetéséről. Erre 

jogszabályváltozás miatt volt 

szükség. 2016. január 1-től nem 

tárulásban, hanem önállóan kell 

e feladatokat a helyi önkor-

mányzatoknak ellátni. A 

sükösdi önkormányzat 2 fő fog-

lalkoztatásával oldja meg a gon-

dozást. 

2015. november 25.: 

Módosította képviselő- testület 

a 2015. évi költségvetési rende-

letet a 2015. július 1. után tör-

tént gazdasági eseményeket 

figyelembe véve. Új magánsze-

mélyek kommunális adórende-

letet fogadtak el. 2006. óta vál-

tozatlan volt ebben az adónem-

ben az éves adó: 2600 Ft/

ingatlan. 2016. január 1-től az 

adómérték ingatlanonként 4000 

Ft-ra változik, mely adót évi két 

egyenlő részletben kell megfi-

zetni. Változott a rászorulók 

személyes gondoskodásáról és 

intézményi térítési díjról szóló 

rendelet is. Az étkeztetési díjak 

két éve változatlanok voltak, 

felülvizsgálatuk után kis mér-

tékben változnak. Az emelkedő 

alapanyagok ellenére a biokazán 

és a napelem energiaforrás hasz-

nálatával megtakarítás jelentke-

zik, ezért nem kell jelentősen 

emelni a díjakon. A 2016. janu-

ár 1-től érvényes díjakról a 

„Hivatali hírek” rovatban rész-

letesen is olvashatnak. Elfogad-

ták a 2016. évi belső ellenőrzési 

tervet. A közbeszerzési törvény 

módosulása érintette a helyi 

közbeszerzési szabályzatot is, 

így egy új, korszerű szabályzat 

lett elfogadva. Az egészségügyi 

alapellátások körzeteiről rende-

letet kellett alkotni. A háziorvo-

si körzetekről már volt hatályos 

rendelet, de ki kellett bővíteni a 

szabályozási tárgykört a többi 

alapellátási körzet meghatározá-

sával. Az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően történt a szabályo-

zás, tehát változatlanul lesznek 

a továbbiakban is ellátva Sü-

kösd településen a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi, fogorvosi, 

védőnői és központi ügyeleti 

szolgáltatások. 

Hivatali hírek 

Étkezési térítési díjak 2016. 

január 1-től a sükösdi önkor-

mányzat fenntartásában mű-

ködő Napközi konyha étkezte-

tésében: 

 
A Napközi konyhán alkalmazni 

kell a gyermekek vonatkozásá-

ban a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás- egészségügyi elő-

írásokról szóló 37/2014.(IV.30.) 

EMMI rendeletet. A konyha 

személyzete igyekszik olyan 

ételsorokat előállítani, hogy a 

gyermekek ízletes, változatos és 

egészséges étrendhez jussanak. 

A változásokat lassan, fokozato-

san vezetjük be. Bár nem köte-

lező a rendelet alkalmazása az 

ételfutár szolgáltatásban, ott az 

„A” menü kínálatában tud az 

igénylő belekóstolni az új táp-

lálkozás- egészségügyi előírá-

soknak megfelelő étrendbe. A 

Napközi konyha személyzete 

rendezvényekhez is színvonalas, 

ízletes ételeket állít elő. Elvitel-

re is működik ez a szolgáltatás. 

Egyre több az igény erre, az 

érdeklődők kereshetik a konyha 

élelmezésvezetőjét!  

(Bencses Emőke 70/331 7726) 

Kutyák: A tél beálltával meg-

szaporodtak az utcán kóborló 

kutyák. Élelmiszerüzletek, isko-

la, óvoda körül sűrűbb az elő-

fordulásuk. Az önkormányzat-

nak sok gondot okoznak, mivel 

szabályos eltávolításuk a közte-

rületekről a gyepmesteri szol-

gáltatás igénybevételével lehet-

séges, amely rendkívül nagy 

összegű kiadással jár. Az állat-

védők között voltak néhányan, 

akik ételt hordtak az utcán ten-

gődő állatoknak, gazdát keres-

tek nekik, de nagy többségükre 

jellemző, hogy felültek az inter-

neten elterjedt pletykáknak, 

tevékenyen részt vettek a  nem 

valós információk terjesztésé-

ben és rendes ebtartót rágalmaz-

tak meg. Az önkormányzat fel-

jelenti „veszélyeztetés kutyával” 

szabálysértés miatt azokat a 

gazdákat, akik hagyják kutyái-

kat kóborolni, és több esetben 

előfordult, hogy az ebek meg is 

támadták az utcán tartózkodó-

kat. A szabálysértési bírság a 

150 000 Ft-ot is elérheti! 
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Igénybevevők (1 

főre) 
Intézményi 

térítési díj 

Áfá-val (Ft) 

óvodai napközi 
323 

iskolai 

napközi 

6-10 

éves 

 

386 

iskolai 

menza 

6-10 

éves 
257 

 

290 11-14 

éves 

szociális étkezők 244 + 45 

kiszállítás 

alkalmazottak 591 

Étel-

futár 

ebéd 

kiszállítás 

nélkül 
 

632 

kiszállítás-

sal 
  

690 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 

FELHÍVÁS 
Tisztelt Sükösdi Lakosság! 

Sükösd településen kiépült a szennyvízcsa-

torna hálózat, megtörtént a bajai tisztítóra 

való csatlakozás. A megépült rendszerre 

megkezdődhetnek a rákötések. A lakosok-

nak és közületeknek érdekük, hogy megfe-

lelő szakértelemmel történjen a kiépítés, 

ezért javasoljuk, hogy mindenképp vízve-

zeték szerelő szakemberrel dolgoztassanak! 

A régi emésztőrendszertől függetlenítsék az 

új művet. A kiépítést követően 3 munka-

napon belül értesíteni kell a víziközmű 

társulatot egy bejelentő lapon, melyet a 

Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni 

(háztartásoknak kiküldve). A BAJAVÍZ 

KFT szakembere bármikor ellenőrizheti a 

kiépítést. A bejelentés napjától indul a csa-

tornadíj számítása. A jelenlegi csatornadíj a 

fogyasztott befolyó vízmennyiséget figye-

lembe véve, a lakosságnak 143.99 Ft+ Áfa/

m3, közületnek: 248,19 Ft+Áfa/m3, melyet a 

vízdíjjal egy időben kell fizetni. A locsolás 

céljára használt víz külön mérését mérőóra 

beépítésével lehet elkülöníteni, a BAJAVÍZ 

KFT helyi alkalmazottainak való jelzéssel 

2016. áprilistól folyamatosan. A rákötések 

a beruházás vízjogi engedélyének kiadását 

követő 90. napig kötelezőek, ez várhatóan 

2016. június – július hónap vége, pontos 

időpontról tájékoztatjuk a lakosságot. Aki 

nem köt a rendszerre a megadott határidőn 

belül, talajterhelési díjat köteles fizetni, 

mely elérheti a csatornadíj tízszeresét! 

Sükösd, 2015. december 9. 

Tamás Márta polgármester Sükösd Nagy-

községi Önkormányzat 

Székelyhídi András ügyvezető igazgató 

BAJAVÍZ KFT. 

TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNET  
a Sükösdi Polgármesteri Hiva-

talban: 

2015. december 28- 2016. január 

3-ig zárva lesz a Sükösdi Polgár-

mesteri Hivatal, az újév első 

munkanapja: 2016. január 4. /

hétfő/. A Bajai Járásból ügyse-

géd 2016. január 5-én, kedden 

délelőtt jön Sükösdre első alka-

lommal. 

Minden olvasónknak bé-

kés karácsonyi ünnepeket, 

egészségben, sikerekben 

gazdag 2016-ot kívánunk! 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

munkatársai 

A Sükösdi ÁMK 
valamennyi dolgozó-
jának és a Sükösdi 

Napló minden olva-
sójának áldott, szép 

karácsonyi ünnepeket 
és békés,boldog, új 

évet kívánok 
 

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
nevében, meghitt, békés, szép 
karácsonyi ünnepeket, az új 
esztendőre pedig jó egészségben 
megélt, örömteli napokat kívá-
nunk!  

Tamás Márta polgármester 
Soós Gergő alpolgármester 

Áldott, békés ünnepeket 
kíván a  
Sükösdi Általános  
Iskola  
közössége! 
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A szociális igazgatásról és szo-

ciális ellátásokról szóló vala-

mint a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról 

szóló törvény jelentős változá-

sai miatt a Képviselő testület-

nek dönteni kellett a jelenlegi 

ellátási rendszer módosításáról. 

Eddig ezen feladatokat Sükösd 

12 településsel közösen társulá-

si formában végezte 3 fő fog-

lalkoztatásával, akik Sükösdön 

kívül másik két települést is 

elláttak. A törvénymódosítás, 

mint kötelező feladatellátást, 

2016. január 1-től az önkor-

mányzatok hatáskörébe sorolta 

a családsegítés és gyerekjóléti 

szolgálat működtetését, vala-

mint nem biztosít többletfinan-

szírozást a társulások részére. 

Ez gyakorlatban azt jelenti, 

hogy 2015. november 20-ig ki 

kellett mondani a társulás meg-

szüntetését és gondoskodni 

kellett az új előírásoknak meg-

felelő ellátás megszervezéséről. 

Előnye az új szabályozásnak, 

hogy a feladatot ellátó szemé-

lyek kizárólag helyben, az ön-

kormányzat alkalmazásában 

tudnak dolgozni. Hátránya vi-

szont, hogy az erre kapott álla-

mi finanszírozás mindössze 1 

fő munkabérét és valamennyi 

dologi kiadást fedez. A helyi 

esetszámok figyelembe vételé-

vel az 1 fő munkaerő kevés, 3 

fő finanszírozása viszont már 

nem indokolt. A Testület dön-

tése értelmében 2016. január 1-

től 2 fő fogja tudni ellátni Sü-

kösdöt a már említett központi 

költségvetési forrásból kapott 3 

millió forint, valamint az ön-

kormányzat által biztosított 

nagyságrendileg 2 millió forin-

tos kiegészítés biztosításával. 

Ez sajnos azt is jelenti, hogy 1 

fő további foglalkoztatását nem 

tudja a község tovább folytatni, 

viszont szerencsés helyzet, 

hogy a harmadik személy az 

általa eddig is ellátott egyik 

településen tudja folytatni a 

munkáját. A társulás megszün-

tetésével a társulás eszközeinek 

felosztása is megtörtént, bizto-

sítva ezzel a folyamatos műkö-

dést. 

A Képviselő testület új magán-

személyek kommunális adó-

rendeletet fogadott el, aminek 

az alapja egy törvényességi 

észrevétel volt az adótárgy 

meghatározását illetően, vala-

mint indokolt volt a rendelet 

korszerűbbé tétele. Mivel 2006. 

óta változatlan volt ebben az 

adónemben az éves adó, esedé-

kes volt ennek felülvizsgálata 

is. Tájékozódva a környező 

települések által kivetett adó-

mértékről megállapítható, hogy 

általában évi 3600 és 7500 

forint/ingatlan nagyságrendű-

ek. Figyelembe véve továbbá a 

maximális 17000 forint/

ingatlan mértéket, a Testület 

úgy döntött, hogy a jelenlegi 

2600 forint/ingatlan mérték 

2016. január 1-től 4000 forintra 

történő emelése vállalható mér-

tékű. Az adót továbbra is évi 

két egyenlő részletben kell 

megfizetni, március 15-ig illet-

ve szeptember 15-ig. A módo-

sítás várhatóan 2 millió forint 

többletbevételt jelent majd 

ebben az adónemben az önkor-

mányzatnak. 

Mint minden év végén, idén is 

felülvizsgálatra kerültek az 

étkezési díjak mértékei. A költ-

ségek és nyersanyagnormák 

elemzése után kiderült, hogy a 

felnőtt étkeztetésnél 27 forintos 

túllépés van, ami két év után a 

térítési díj minimális emelését 

teszi szükségessé, amely így 

kiszállítva 690 forintra, kiszál-

lítás nélkül 632 forintra válto-

zik adagonkét. Végiggondolva 

az utóbbi két év általános ár-

emelkedéseit a költségek olda-

láról (alapanyagok, energia 

stb.) belátható, hogy mekkora 

megtakarítást jelent az 

aprítékégető kazán és napele-

mek üzemeltetése valamint a 

konyhakerti termelésből szár-

mazó termények felhasználása 

a konyha üzemeltetésénél. Ör-

vendetes továbbá, hogy egyre 

többen veszik igénybe az étel-

futár szolgálatot is, mely jelen-

leg több, mint 120 adag kiszál-

lítását végzi, amely szintén 

hozzájárult ahhoz, hogy a díja-

kat csak kis mértékben kelljen 

módosítani. Érdekesség kedvé-

ért hozzáteszem, hogy idén 

január elejétől október végéig 

összesen 46611 adag étel ké-

szült a konyhán. Továbbra is 

bíztatok mindenkit, hogy vegye 

igénybe ezt a szolgáltatást! 

Soós Gergő, alpolgármester 

Őszi kavalkád az óvodá-

ban 
Igen eseménydúsan telt el az 

első két hónap az óvodában. 

Szeptemberben az óvónők szá-

mára a legfontosabb, az új gye-

rekek fogadása, beszoktatása, 

az érzelmi biztonság megte-

remtése. De ugyanolyan fontos, 

hogy a régi óvodások is érez-

zek, hogy örülünk, hogy újra 

együtt lehetünk. 

 Még alig szoktunk vissza a 

mindennapokba, még felidéz-

tük nyári élményeinket, máris 

az ősz hívta fel magára a fi-

gyelmét minden szépségével, 

varázsával. Már alig várták a 

gyerekek, hogy az óvoda udva-

rán és az alvégi óvoda előtt 

lévő hatalmas gesztenyefákról 

potyogni kezdjenek a geszte-

nyék. Nem győzték gyűjtöget-

ni, kosárba szedni őket.  Majd 

a szüret-, szüreti mulatság, 

szőlőpréselés, körteszedés szí-

nesítették az óvoda mindennap-

jait.  Az őszi levelekből, termé-

nyekből készült alkotásokat a 

szülők is megcsodálhatták.  

Szent Mihály napi vásárral, 

kukoricafosztással elevenítet-

ték fel régi idők hagyományait, 

népszokásait.  

A Sükösdi Óvodásokért Alapít-

vány kuratóriuma rajzpályáza-

tot hirdetett az alapítvány fenn-

állásának 10. évfordulójára 

„Magyar népmese” témában.  

Sok szép pályamunka készült a 

gyermekek kedvenc meséiből. 

A két korosztályba sorolt mű-

veket egy háromtagú zsűri érté-

kelte Kusztorné Varga Edit 

tanító, Koprivanacz Istvánné 

tanító és Szabó Erika óvodatit-

kár- művelődésszervező.  

A rajzokat mindkét óvodában 

kiállítottuk egy-egy hétre, majd 

a szülők által szervezett Alapít-

ványi bálban és a Művelődési 

házban is megtekinthetők lesz-

nek.         Dudásné Grau Ágnes 

ÁMK igazgató 

Kedvenc  Ma-
gyar népme-
sém címmel 
meghirde te t t 
r a j z p á l yá z a t 
nyertesei: 
k i s - k ö z é p s ő 
csoportos kor-
o s z t á l y : 
I . h e l y e z e t t : 
Gombár Hu-
nor, II. helye-
zett: Kazinczi 
Emma, III. 
helyezett: Pa-
muki Petra 
nagycsoportos 
korosztály: I.  
h e l y e z e t t :  
Grúber Hédi, 
II. helyezett: 
Kovács Miksa, 
III. helyezett:  
Kelemen Ág-
nes  

A rajzok megtekinthetők a Művelődési Házban. 

Jótékonysági bál a sükösdi 

óvodásokért 
2015. november 21-én a Szülői 

Munkaközösség által megren-

dezésre került az óvodai jóté-

konysági bál. A hagyománnyá 

vált rendezvény, évről-évre 

egyre több résztvevővel, támo-

gatóval büszkélkedhet. Ez kö-

szönhető a Szülői Munkaközös-

ség önzetlen, áldozatos munká-

jának. A bál egyenlege: jó han-

gulat és az eddigi éveket meg-

haladó támogatottság.  

A Sükösdi Óvodásokért Alapít-

vány elnökeként, és kollégáim 

nevében ,szeretném megkö-

szönni a Szülői Munkaközös-

ségnek, és mindazoknak a vál-

lalkozóknak, cégeknek, magán-

személyeknek, akik bármilyen 

formában támogatták a rendez-

vényt, illetve alapítványunkat! 

Kissné Szente Márta 
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Élményeink Pécsett és 

Kecskeméten 
Az idei már a harmadik tanév, 

melynek őszén beneveztem  

iskolánk tanulóit a pécsi Gandhi 

Gimnázium és Kollégium által 

meghirdetett Országos Cigány/

Roma Mesemondó Versenyre. 

Elsősorban a 7. és 8. osztályos 

tanulókat várták, de volt részt-

vevő alsóbb évfolyamból is. 

Bármilyen témájú mesét szíve-

sen fogadtak a cigány/roma 

mesekincsből. Lehetett akár 

beás, akár romani (lovári) vagy 

magyar nyelven előadni. Felté-

tel volt még, hogy a terjedelme 

ne haladja meg a 10 percet. 

Először önkéntes tanulókat ke-

restem, akik vállalták a mese 

megtanulását és a versenyen a 

megmérettetést. Mi magyar 

nyelvű mesékkel készültünk, 

mert a tanulóink nem beszélik 

egyik cigány nyelvet sem. A 

következő neveket írtam a ne-

vezési lapra: Kolompár István 

Dávid 8.osztályos tanuló (A 

szegény ember és az ördög cí-

mű mesével), Szilágyi Nátán 

7.osztályos (A pap és a tojások 

című mesével), Kővári Viktória 

7.osztályos (A két nyárfa című 

mesével), Tamás Leila 

7.osztályos (A csodafazék című 

mesével), Varga Emil 

6.osztályos  tanuló(A tűz és a 

víz című mesével). 

2015.november 24-én a ver-

senyre elkísért bennünket 

Mihálovics Ferenc igazgatónk 

és Radics Tamás a Sükösdi Ro-

ma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke. Ez a keddi nap egyben 

nyílt nap is volt a Gandhi Gim-

náziumban, ezért érdeklődőként 

velünk utazott még Kárpáti Mi-

lán 8.osztályos tanuló is. A dél-

előtt során a hatalmas sportcsar-

nokukban a Hagyományőrző 

Együttesük zenés-táncos műso-

rát nézhettük meg. Majd a meg-

nyitó után korábbi gandhis ta-

nulók számoltak be az életút-

jukról, munkájukról. Ezután 

végigsétálhattunk a gimnázium 

folyosóin be-bekukkantva né-

hány tanórára is. Délben nagyon 

finom ebédet kaptunk, majd 13 

órakor elkezdődött a verseny. A 

sok résztvevő között minden 

sükösdi diákunk tisztességgel 

helytállt és egy névre szóló szép 

emléklapot kapott. Amíg a zsűri 

döntésére vártunk, sükösdi 

gimisek megmutatták a kollégi-

umi szobájukat és meséltek az 

iskolai munkájukról. Nagyon 

sok élménnyel érkeztünk este 

haza.  

U g y a n a z o n  a  h é t e n , 

2015.november 27-én Kecske-

méten rendezték meg a IV. Ro-

ma-magyar Kulturális Feszti-

vált. Ennek a piarista gimnázi-

um díszterme adott otthont. Itt 

több kategória is választható 

volt: vers- és prózamondás, 

dramatikus játék, ének-zene, 

tánc. A fesztivál kísérő rendez-

vénye egy képzőművészeti tár-

lat, ahova cigány irodalmi mű-

vek illusztrációival lehetett be-

nevezni. Mi négy mesemondó-

val indultunk: Kolompár István 

Dávid, Szilágyi Nátán, Tamás 

Leila és Varga Emil. Ők újra 

vállalták a versenyzést. A fesz-

tiválon bajai, kecskeméti, kis-

kunfélegyházi, kiskunhalasi, 

kiskunmajsai, soltvadkerti , 

városföldi gyerekek indultak 

még, hogy összesen harminc-

nyolc irodalmi, zenei és tánc-

produkción keresztül mutassák 

be a roma kultúra sokszínűsé-

gét. A műsor szünetében finom 

szendviccsel, meleg teával, al-

mával és banánnal kínálták a 

résztvevőket. A nap végén a 

zsűri minden kategóriában ki-

hirdette a dobogós helyeket. 

Nagy örömünkre Szilágyi Nátán 

a prózamondás kategória 3. 

helyét nyerte el. Könyvvásárlási 

utalvány volt a jutalma. Minden 

versenyző emléklappal távozha-

tott. A hazaúton megbeszéltük a 

nap tapasztalatait és a követke-

ző tanévre a versenyterveinket.  

Mülbacher Imréné felkészítő 

nevelő  

„Márton-napi ludassá-

gok” 
Az alsó tagozatos munkaközös-

ség szervezésében „Márton-

napi ludasságok” címmel ren-

dezvénysorozatot tartottunk a 

jeles naphoz kapcsolódó hagyo-

mányok, népszokások feleleve-

nítésével. A programokra a 

nagycsoportos gyerekeket és 

szüleiket is meghívtuk. 

Az első délutáni kézműves fog-

lalkozáson lámpásokat készítet-

tünk papírból, befőttes üvegből 

az iskola alsó folyosóján. Máso-

dik délután liba formájú ablak-

díszeket, figurákat gyártottunk 

sógyurmából, kartonra ragasz-

tott pattogatott kukoricából, 

műanyag pohárból. A gyerekek 

nagy lelkesedéssel és izgalom-

mal készítették munkadarabjai-

kat. A záró nap délutánján az 

iskola udvarán gyűltünk össze, 

ahol a Márton naphoz kapcsoló-

dó időjóslásokkal, hagyomá-

nyos lakomákkal ismerkedhet-

tünk meg és megtudhattuk, 

hogy mit is neveztek Szent 

Márton vesszejének. Ezután 

következett a „Kedvenc libás 

mesém” című rajzpályázat ered-

ményhirdetése, melyet három 

korcsoportban hirdettünk meg. 

 Íme a nyertesek:  

Óvodás kategória: I. Báló Adri-

enn,   II. Grúber Hédi, III. Ko-

vács Anna 

1-2. osztályosok: I. Pesti Lász-

ló, II. Logó Gréta, III. Pék Ákos 

3-4. osztályosok: I. Grúber Vi-

rág Zoé, II. Soós Anna, III. Vö-

rös Tamara 

Minden kis helyezettnek szívből 

gratulálunk! 

Ezt követően a néprajz szakkö-

rösök vidám libás gyermekjáté-

ka csalt mosolyt mindenki arcá-

ra, majd jót játszottunk és tán-

coltunk ludakról szóló népi 

mondókákra, dalokra. 

 A folytatásban összekapcsoló-

dott az iskolai és a cserkészek 

hagyományos Márton napi 

programja. A diákokkal közö-

sen átmentünk a templomba, 

ahol részt vettünk az esti szent-

misén, melynek végén a 3. és 4. 

osztályos tanulók jelenetben 

mutatták be Szent Márton püs-

pök életét. Ezután következett a 

már megszokott lámpás felvo-

nulás, majd a templomkerti 

vendéglátás. A zsíros kenyér és 

a tea falatozása közben a tábor-

tűz pattogó fényei méltó hangu-

latot teremtettek az önfeledt 

beszélgetésekhez. Elfogytak a 

finom liba formájú mézeska-

lácsok is, melyeket az iskolai 

DÖK javára árusítottunk. 

Változatos és mozgalmas „ lu-

dasságok”-ban vehettünk részt a 

három nap alatt, melyekben 

mindannyian jól éreztünk ma-

gunkat. 
Bujdosóné Takács Tímea alsó tago-

zatos munkaközösség-vezető 

Sport Mikulás járt az 

iskolában 
December 4-én pénteken elláto-

gatott hozzánk a Mikulás test-

vérek közül a mozgást kedvelő 

Sport Mikulás. Az iskola csar-

nokában kereste fel a gyereke-

ket. Az ajándékok mellé nagyon 

sok és változatos feladatot ho-

zott a zsákjában. A furfangos 

verseny lebonyolítására Zsuzsa 

nénit és Tamás bácsit felsős 

testnevelőket kérte meg. A ki-

csik a nagyokkal alkottak közös 

csapatokat. Első feladatként a 

mikulás manóit kellett össze-

gyűjteni, majd rögtön utána 

szánhúzást tanultak a rénszarvas 

borjak. Harmadik feladatként a 

puttony megtöltése következett. 

Később a megtöltött zsákot a 

betanult rénszarvasok szánon 

húzták el az ajándékozás hely-

színeire. Utolsóként az ajándé-

kokat a manókkal közösen egy 

kéményen keresztül lecsúsztat-

va juttatták el a gondosan kihe-

lyezett hótaposó csizmákba. A 

Mikulás feladatait legjobban az 

1. és 8., illetve a 4. és 5. osztá-

lyokból alkotott vegyes csapa-

tok sajátították el, így ők holt-

versenyben értek el 1. helye-

zést. Egy mozgásban és ajándé-

kozásban gazdag órát tölthettek 

el a gyerekek, ami közben meg-

tapasztalhatták, hogy a Miku-

lásnak milyen nehéz, de öröm-

teli munkája van. 

Győrfi Tamás testnevelő 

Ovi-suli 
A Híd az iskolába program ke-

retein belül ebben a tanévben 2. 

alkalommal rendezett az alsó 

tagozatos munkaközösség isko-

la-előkészítő foglalkozást a 

nagycsoportos óvodások és 

szüleik számára. A cél az, hogy 

kölcsönösen megismerjük egy-

mást, hogy bemutassuk a Sü-

kösdi Általános Iskola humán 

erőforrásait és infrastruktúráját, 

valamint szeretnénk ezzel meg-

könnyíteni a gyermekek iskolá-

ba lépését. 

A foglalkozásokon egyszerű 

feladatok megoldása mellett 

énekelünk, táncolunk és 

kézműveskedünk.  

Örömünkre az eddigi foglalko-

zások nagy érdeklődés mellett, 

oldott légkörben zajlottak. A kis 

ovisok nagyon ügyesen és bát-

ran, kíváncsisággal és rendkívül 

fegyelmezetten vettek részt a 

feladatok megoldásában, egyre 

felszabadultabban veszik bir-

tokba az elsős tantermet.  

Az ovi-sulit terveink szerint a 

tanév végéig minden hónapban 

az utolsó szerdai napokon ren-

dezzük meg, melyről a gyere-

kek előzetesen tájékoztatást 

kapnak. 

Bízunk benne, hogy fel tudjuk 

kelteni az érdeklődést iskolánk 

iránt és ősszel egyre többen 

kezdik meg itt tanulmányaikat. 
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Internetezési lehetőség 

minden munkanapon! 

Népdalkör 
Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk 

hétfőnként este 1/2 7-től a Művelő-

dési Ház nagytermében! 

 

Jógagyakorla-

tok és meditáció 

keddenként este 

A Mozgáskorlátozot-

tak Egyesület fogadóórái  

a Művelődési Házban  

Szombat délután 17.00-18.00 

óra között a sportcsarnokban  

női foci edzések vannak. Szere-

tettel 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 . 

Nyugdí-

jas Klub 

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 

Egy különleges művésze-

ti óra a Sükösdi Általá-

nos Iskolában  
Nem is hinné az ember, hogy 

mennyire figyelemfelkeltő, ér-

dekes és a tanulási kompetenci-

ákat széles körben átható művé-

szeti órát lehet tartani általános 

iskolai berkekben! Pedig saját 

szemünkkel és minden „ érzé-

keinkkel” magunk tapasztalhat-

tuk meg, diákok és pedagógu-

sok, egy igen kreatív zenemű-

vész, Nagy Csaba tárogatómű-

vész irányításával. Várakozással 

és kíváncsisággal teli izgalom-

mal ültünk be az iskola ebédlő-

jébe. Egészen a 4. osztályos 

tanulóktól a 8. osztályos lurkó-

kig minden évfolyam képvisel-

tette magát ezen a rendhagyó 

irodalom-történelem-ének órán, 

amely a komplexivitás minden 

klasszikus és modern vonását 

meg- csillogtatta. Kellemes, 

bevezető ráhangolódásként a 

művész úr a „Reform tárogatót" 

szólaltatta meg egy közismert 

kuruc dallamon keresztül: „ Te 

vagy a legény tyukodi pajtás”- 

és szinte azonnal vidáman dú-

doltuk a népszerű nótát mind-

ahányan a különleges hangszer-

rel összhangban. Ez a „ Reform 

tárogató" a 19. században nyer-

te el mai formáját, Magyaror-

szág fennállásának ezeréves 

évfordulójára. Magyar hang-

szerként tartják számon az 

egész világon. A Rákóczi Táro-

gató Egyesület szervezésében 

évente országos tárogató talál-

kozót tartanak a kuruc generális 

kastélyában. E rövid ismertetés 

után még felhangzott egy-két 

nagyon ismert kuruc-nóta, majd 

a „Történeti tárogató" furcsa 

éles hangja igyekezett éberen 

tartani az amúgy is érdeklődve 

figyelő hallgatóságot. A zené-

hez remek pedagógiai érzékkel 

kapcsolta a történelmi tudniva-

lót is: "a kuruc korban vált hí-

ressé, de már évszázadokkal 

korábban is ismerték a magya-

rok, ősi alakja minden jel sze-

rint Ázsiában alakult ki a 16. 

században, a török hódoltság 

idején különösen közkedvelt 

lett, szívesen mulattak rá a vég-

vári katonák s felhangzott hang-

ja a főúri udvarokban és lako-

dalmakban is.” Hangulatterem-

tésként és emocionális motí-

vumként jó néhány középkori 

vár színes képével illusztrálta a 

magyarság tudatunkat és hagyo-

mánytiszteletünket erősítő, 

szépséges hangszerek csodála-

tos hangját. A korabeli ruházat 

bemutatásáról sem feledkezett 

meg Nagy Csaba, amely esztéti-

kai ízlésünk fejlesztése mellett a 

történelmi-zenei „séta” hiteles-

ségét igyekezett erősíteni ben-

nünk. Tehát mindenféle szem-

pontból sokrétű , tanulságos és 

szórakoztatva nevelő szándéka 

leszögezhetem, hogy elérte cél-

ját: hiszen gyarapodott a tudá-

sunk, közben gondolkodtunk, 

kommunikatív készségeink is 

gyarapodtak, új információinkat 

is rendszerbe szedhettük, emo-

cionális élményekkel gazdagod-

tunk, állampolgári és magyar-

ságtudatunk erősödött, esztéti-

kai ízlésünk kifinomultabbá vált 

oda-vissza narratív formában 

szinte anélkül, hogy észre vet-

tük volna. Egy új ismeretanyag 

birtokában, vidáman, jól eső 

érzésekkel mondhatjuk, hogy 

köszönjük e rendhagyó „zenés 

párbeszédet”, amely felejthetet-

lenül megmarad mondhatom 

bátran gyerekben és felnőttben 

örökre!  

Gálosné Ádám Edit  

magyar nyelv és irodalom tanár 

KÖNYVTÁRI HÍREK 
2015. novemberében és decem-

berében három filmet vetítet-

tünk a KönyvtárMozi kereté-

ben: november 4-én a 

„Meseautó”, november 18-án a 

„Katyi”, december 2-án pedig a 

„Mágnás Miska” került leját-

szásra. Az adott filmek elsősor-

ban a nyugdíjas korosztálynak 

szólnak, hiszen ők abban a kor-

szakban voltak gyerekek vagy 

fiatalok, amikor ezek a filmek 

nagyon népszerűek voltak. Né-

hány idős hölgy annyira szerette 

ezeket a filmeket, hogy időn-

ként szóról szóra mondta a szí-

nészek szövegét - azokat meg 

előzve J. Meglepetés volt az 

egyik vetítésen egy 14 éven 

aluli néző is, akinek elmondása 

szerint tetszett is a film. A kö-

vetkező KönyvtárMozi 2016. 

január 6-án lesz megtartva, az 

„Állami áruház” c. film vetíté-

sével. 2015. december 1-én 

Sohonyai Edit ifjúsági író láto-

gatott könyvtárunkba, egy rend-

hagyó író-olvasó találkozóra. 

Az írónő ugyanis szinte alig 

beszélt a műveiről, viszont köz-

vetlen stílusával nagyon megta-

lálta a közös hangot a vendég 

felső tagozatosokkal. Emellett 

hasznos életviteli tanácsokkal is 

ellátta őket, humoros stílusban. 

A gyerekeknek annyira szimpa-

tikus volt a hölgy, hogy sokan 

nemcsak általa írt könyveket 

kölcsönöztek, de utána is néztek 

facebookon és bejelölték isme-

rősnek J. 2015. december 5-én 

zenés irodalmi estet tartottunk a 

könyvtárban. A téma költészet 

és zene összefonódása volt, 

melyben többek Karinthy Fri-

gyes, Pilinszky János, Baranyi 

Ferenc, illetve községünk költő-

je, Paudits Zoltán lírai művei-

nek megzenésítési lehetőségei 

kerültek terítékre, a Half Page 

együttes közvetítésével. A ren-

dezvényen közel 50 látogató 

jelent meg, ami szép lét-

szám egy községi könyvtár vi-

szonylatában. 

A könyvtár decemberi nyitva 

tartása a következő: 2015. dec-

ember 22-ig fogadjuk olvasóin-

kat, ezután már csak az új év-

ben, 2016. január 5-én tárjuk ki 

kapuinkat. (Érdemes lesz dec-

ember 22-én benézni, mert előre 

láthatólag akkor érkeznek meg 

az új könyvek is.) 

Kellemes Karácsonyi Ünnepe-

ket és Élményekben Gazdag, 

Boldog Új Évet kívánunk! 

Szeretettel várja kedves látoga-

tóit a könyvtár és a 

KönyvtárMozi! 

Szerletics Róbert könyvtáros 
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ÜNNEPI MISEREND 
November hónaptól a hétköz-

napi, és a szombat esti szent-

misék 17.00 órától kezdődnek. 

Karácsonyi ünnepkör miséi: 

- dec. 24-én, éjjel fél 12-kor 

pásztorjáték lesz a templom-

ban, 

- 00.00 órakor éjféli szentmise. 

- dec. 25.Karácsony napján, 

reggel 8.00, és délelőtt 10.00 

órakor lesznek szentmisék. 

- dec. 26. Karácsony másnap-

ján, reggel 9.00 órakor és este 

17.00 órakor tartunk szentmi-

sét. 

- dec. 27.-én Szentcsalád va-

sárnapján, reggel 9.00 órakor 

lesz ünnepi mise. 

- dec. 31-én Szilveszter nap-

ján, 17.00 órakor Hálaadás. 

2016. január 1-én délelőtt 

10.00 órakor , és 17.00 órakor 

lesznek szentmisék.  

Lei János 

plébános 

 

December 23-án szerdán 16.00-
18.00 óra között lesz a csapatkará-
csony. Minden érdeklődőt szeretet-

tel várunk! 

Labdarúgás: „Keddi foci” 

„Vannak, akik azt hiszik, a fut-

ball olyannyira fontos, hogy 

úgyszólván élet-halál kérdése. 

Mindig elszomorít, ha ilyen 

véleményt hallok. Biztosíthatok 

mindenkit: a futball sokkal, de 

sokkal fontosabb.” – Bill 

Shankly 

Megalakulásának 50 éves évfor-

dulóját ünnepelte december 4-

én Sükösd legrégebben működő 

civil szerveződése, a „Keddi 

foci”. Ennek az1965-ben indult 

amatőr csapatnak ma 14 aktív 

tagja van, ők kezdeményezték 

és vállalták magukra a jubileu-

mi összejöve-

tel megszer-

vezését. Raj-

tuk kívül az 

elmúlt 50 év alatt közel 60 em-

ber járt hosszabb-rövidebb a 

társaságba fociz-

ni, akik közül 

sajnos kilencen 

már az „Égi csa-

patot” erősítik. 

Ezért is volt ör-

vendetes, hogy 

dacára a múló 

éveknek, a fizikai 

távolságnak és a 

rohanó világ mi-

atti elfoglaltsá-

goknak ilyen so-

kan, több mint negyvenen részt 

tudtak venni az ünneplésben. A 

csapat jelenlegi elnökeként So-

ós Gergő köszöntötte a jelenlé-

vőket és emlékezett meg min-

denkiről, aki nem tudott ott len-

ni, valamint beszélt a csapat 

jelenkori működéséről, közel-

múltjáról és jövőjéről. Ezután 

Dr. Cseh Béla alapító szólt a 

kezdetekről, majd Dr. Lehoczki 

István tiszteletbeli elnök mond-

ta el emlékeit a köztes időszak-

ról. A beszédek sorát Tamás 

Márta polgármester gondolatai 

zárták. Így állt össze a kerek 

történet a „hivatalos” részben. 

Arra, hogy a történet, mindenki 

saját története, valóban kerek 

egésszé váljon, az est további 

része szolgált. Jó volt látni a 

fehér asztal melletti nagy sztori-

zásokat, a generációktól függet-

len egymásra találásokat és az 

örömkönnyeket a szemekben. A 

kiváló hangulathoz és a szép 

emlékekhez a jó társaságon 

kívül hozzájárultak a kivetített 

régi fényképek, valamint a Fe-

hér Akác vendéglő által készí-

tett legendás csülök is. Amíg 

lesznek, akik vallják Bill 

Shankly fent idézett gondolata-

it, és megtartják a csapat szelle-

miségét, értékeit, addig biztosan 

lesz „Keddi foci” is. Gratulá-

lunk az elmúlt 50 évhez és kívá-

nunk sok sikert, jó egészséget 

és szép gólokat a folytatáshoz! 

A csapat történetéről, minden-

napjairól és az 50 éves összejö-

vetelről is a www.keddifoci.hu 

oldalon találnak információkat. 

Soós Gergő elnök 

Fekvenyomás: 

2015.12.06-án a Mezőhegyesen 

rendezett Ifi, Junior, Masters 

Fekvenyomó OB-on Szabó Ba-

lázs II. helyezést ért el. 

2015.12.12-én a Titan Gym 

Fekvenyomó kupán Mülbacher 

Tünde I., Szabó Balázs II. és 

Melcher Ferenc III. helyezést 

ért el. 

Kusztorné Varga Edit szerk. 

 

450 nap alatt a Föld körül 
3 jó barát 2 keréken, 4 kontinensen, 33 országon 

keresztül 2015. december 12-én célba ért Párizs-

ban. Közel egy éve, ősszel, még az utazásuk 

elején őket láttuk vendégül Sükösdön. Hosszú utazásukat és az 

arról készült képes beszámolójukat nyomon követhetik a  

http://www.20000lieuxsurlaterre.net/ című hivatalos weboldalon.  

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Békés, boldog ünnepeket kívánunk minden  

kedves olvasónknak! Szerkesztőség 

Hit-Remény-Szeretet 
 

 

December van , tél és hideg, 

Hanukának napja. 

Ablakomban fénylik, ragyog,  

A nyolc ágú gyertya. 
 

Csillog a hópihe,  

Megremeg a szélben, 

Szertefoszlott álmok, 

Eltűnnek a fényben. 
 

Én csak álmodozva,  

Gondolok a múltra, 

Három gyermekem van, 

Mintha most lett volna. 
 

Elmúlott esztendők, 

Hasztalan, hirtelen, 

És én felébredtem, 

Itt maradtunk ketten. 
 

Tőlem nagyon távol, 

Messze-idegenbe, 

Laknak gyermekeim, 

Könny szökik szemembe. 
 

Tudom, hogy mindenütt, 

Szép lesz a karácsony, 

Az én szívem úgy fáj, 

Hiányzol itthonról, 

Fiam, és két lányom. 
 

Ó édes Istenem! 

Mindenható Atyám, 

Vigyázz majd reájuk, 

Sötét, zord éjszakán. 
 

És, ha valamelyikőjük, 

El is tévelyedne, 

Segítsd, terelgesd majd,  

Az igaz ösvényre. 
 

Drága gyermekeim, 

Eljön a szent este,  

Fogjátok meg egymás kezét, 

Nézzetek az égre. 
 

Megtaláljátok majd, 

A legfénylőbb csillagot, 

Én is azt nézem majd, 

S, lelkünk ott felragyog, 

Mert az Örökkévaló velem van, 

És én veletek vagyok. 
 

2004.dec. 21. Weisz Cecília 

http://www.keddifoci.hu
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November22.-én a 

Csávoly elleni küzdelmes, de 

győztes mérkőzéssel zárult a 

2015-16 évi megyei II. osztályú 

labdarúgó bajnokság őszi for-

dulója. A téli pihenő előtt 

számba vesszük a történteket és 

következhet a jelképes bizo-

nyítványosztás. Az előző évet a 

hatodik helyen zártuk, ami 

megfelelt a várakozásoknak. A 

nyári felkészülés a folyamatos-

ság jegyében zavartalanul folyt, 

a kitűzött cél az első öt hely 

valamelyikének a megszerzése 

volt. A csapat körül nagyobb 

mozgás nem történt, Faddi Má-

té edző változatlanul élvezi a 

vezetőség bizalmát, jól érzi 

magát Sükösdön és folytatja 

munkáját. A játékosállomány-

ban alig volt változás, ketten 

távoztak, ketten érkeztek. Csor-

dás külföldre, Kárpáti (Kacsa) 

a Balaton környékére költözött, 

ahonnan az ötödik fordulóra 

visszatért, Katymár ellen meg-

sérült és azóta nem láttuk. Sza-

bó Patrik Érsekcsanádról iga-

zolt hozzánk, (értékes szerze-

mény), Vígh György Baja-

szentistvánról tért vissza. A 

sorsolás megismerésekor opti-

misták alig lehettünk, 2011 óta 

mindig idegenben kezdünk és 

mindig élcsapatokkal, most a 

tavalyi második helyezet Mély-

kúttal. Tikkasztó melegben 0:0-

ás félidő után remek játékkal 

Nemes két, és Szöllősi góljai-

val nagyon értékes három pont-

tal tértünk haza, egy megfigye-

lő szerint megyei első osztályú 

produkcióval. Ennek alapján 

hazai pályán okkal remélhettük 

a Nemesnádudvar elleni jó sze-

replést is, de Sziegl ezt más-

ként gondolta: három perc alatt 

intézett el bennünket, a 18., 19. 

és a 20. percben is bevette Sza-

bados kapuját. Válaszolni csak 

Schultz Martin tudott, pedig a 

második félidőben kifejezetten 

jól játszottunk (1:3). Az egé-

szen ritka „mélyütés” megvi-

selte, de le nem ültette le a tár-

saságot, Kelebián már a mély-

kúti formát hoztuk és a 2:0-ás 

hazai vezetésből Matity (2) 

Pesti és Nemes góljaival fordí-

tani tudtunk (2:4). A HÍD SC 

érkezett Nagybaracskáról, sú-

lyos vereségek után, 19 gólt 

kaptak az első három forduló-

ban és egyet rúgtak. A három 

pont kötelező begyűjtése Szabó 

Dávid, Szöllősi és Bohner gól-

jaival megtörtént (3:0), de kö-

zel sem olyan egyszerűen, mint 

gondoltuk. A folytatás is gyen-

gélkedett, Katymáron nem ta-

láltunk fogást a szerb vendégjá-

tékosokkal teletűzdelt félprofi 

alakulaton és elszenvedtük első 

vereségünket (2:0), ami kijóza-

nító volt a továbbiakra nézve. 

Hajóson már jól futballoztunk, 

Szöllősi, Pesti és Bohner gólja-

ival biztosan nyerünk 3:1-re. 

Ezzel indult egy nagyon sikeres 

sorozat, a következő tíz mérkő-

zésen nem találtunk legyőzőre. 

Felsőszentiván ellen itthon 

nagyon nehezen sikerült meg-

törni szívós ellenállásukat, vé-

gül Pesti fejesgólja hozta a 

három pontot (1:0). Az igazi 

megmérettetés Dusnokon kö-

vetkezett, a tavalyi bajnok zsi-

nórban nyerte mind a hét mér-

kőzését, öt gólos átlaggal. 

Rangadó volt a javából! Dus-

noki barátaink visszaigazolásá-

val is minden tekintetben felül-

múltuk ellenfelünket és ezúttal 

is Pesti fejese döntött (0:1), 

amellyel begyűjtöttük az ősz 

legértékesebb trófeáját. Rajtunk 

kívül ez senkinek sem sikerült!  

Bajaszentistván ellen csak az 

időjárásra lehetett panaszunk, a 

játékra nem. Könnyen vettük a 

nehéznek nem mondható aka-

dályt, különösen Matity volt 

elemében, négyszer vette be 

Molnár hálóját, Schultz Martin, 

Kovács Robi és Halász tett még 

hozzá egyet-egyet, Pesti most 

kiszolgálóként, három gólpasz-

szával segítette a 7:0-ás vég-

eredményt. Tompára a biztos 

győzelemért utaztunk, ismerve 

a katasztrofális vereségeit ,

(17:0, 13:0, 12:0 ) a kérdés 

csak az volt, hogy mi mennyit 

rúgunk. Nem tudtunk élni a 

lehetőséggel, Schultz Martin 

(2), Matity (2), Pesti és Schultz 

Máté találataival „csak” hatig 

jutottunk (0:6). A kiváló soro-

zat szépséghibája a Bácsborsód 

elleni hazai 2:2-es döntetlen. 

Jól játszottunk, kapufákat rúg-

tunk, de gólt csak Schultz Máté 

és Matity lőtt. Ez a két pont 

nagyon hiányzott a végelszá-

molásnál. Borotán a fél csapat 

hiányzott, csak a legnagyobb 

elismeréssel lehet szólni az 

elért 1:1-es döntetlenről. Okos, 

taktikus játékkal és Szabó Dá-

vid bombagóljával félidőben 

1:0-ra vezettünk. Tamást egy 

tizenegyes kíséretében a 48., 

Bohnert az 56. percben állította 

ki Polyák játékvezető. Har-

mincnégy perc terhével, nyolc 

mezőnyjátékossal beszorultunk 

a 16-osra, egyszer léptük át a 

felezővonalat, de a csonka  

csapat megszakadt és 

„kibekkelte” a hátralévő időt, 

aminek a valószínűsége a nul-

lához közelített. Fokozott fi-

gyelemmel vártuk most is a 

mindenkori rangadót, Érsekcsa-

nád érkezett. A papírforma 

mellettünk szólt, a tét a min-

denkori presztízsen túl az volt, 

hogy ha nyerünk, a végjátékban 

dobogósok lehetünk. Szabó 

Patrik góljaival ez sikerült, 

(2:1), ám a találkozó sem han-

gulatában, sem minőségében 

nem hasonlított a korábbiakra. 

Szeremlén már a fáradtság jelei 

mutatkoztak a csapaton, Matity 

1:0-ás hátrányunkat kiegyenlí-

tette, majd fejesgóljával a ja-

vunkra döntötte el (1:2). Csá-

vollyal itthon zártuk a szezont, 

s egy szerencsés öngóllal tar-

tottuk itthon a három pontot. 

Ezzel nagyon szép őszt zárt a 

csapat, 11 győzelem, 2 döntet-

len és két vereség mellett a 

harmadik helyet szerezte meg, 

az ugyancsak 35 pontos máso-

dik, Nemesnádudvar mögött. 

Erre több mint tíz éve nem volt 

példa. A siker 28 játékos erőfe-

szítésének eredménye (ez is 

rekord), Tamás 14, Kovács R. 

14, Szabó Dávid 14, Matity 13, 

Schultz Máté 13, Bohner l2, 

Schultz Martin 12, Pesti 11, 

Szöllősi 11, Béda 9, Szabó 

Patrik 9, Nemes 8, Halász 8, 

Vígh 7, Hornyák 7, Rozsi 6, 

Koszorús 6, Molnár 5, Kárpáti 

5, Szabados 4, Tölgyesi M. 4, 

Nagy E. 3, Geletta G. 3, Papp 

2, Grúber 2, Csordás 1, Krix 1, 

Kernya K. 1 alkalommal szere-

pelt a csapatban. A játékban 

töltött idő alapján az első há-

rom: Tamás 1218, Matity 1152, 

Kovács R. 1134 perccel. A l5 

találkozón 37 gólt lőttünk, (25 

akcióból, 9 fejesből, 3 tizen-

egyesből) és 13-at kaptunk, ez 

a legkevesebb a megyei másod-

osztályban, ami a rutinos hátsó 

alakzatunkat dicséri. A három 

kapusunk közül Béda kilenc-

szer, Szabados négyszer, Nagy 

Endre kétszer védett. Hátul 

Tamás volt az állandó biztos 

pont, középen Matity, elől még 

mindig Pesti volt a meghatáro-

zó játékosunk, mindhárman 

„régi motorosok”, de a meglé-

vő középkorú húzó maghoz az 

ifjak közül felnőtt Nemes, 

Schultz Martin és Szabó Dávid 

is. Az ifiből egyszer kapott 

lehetőséget Kernya Kristóf és 

küzdeni tudásával jó benyo-

mást keltett. A góllövő listát 

Matity vezeti 11, őt Pesti köve-

ti 5, Schultz Martin 4, Szabó 

Dávid 4, Szabó Patrik 3, 

Bohner 2, Szöllősi 2, Nemes 2, 

Schultz Máté 2, Halász 1 és 

Kovács R. 1 találattal. Csapa-

tunk tehát jóval a várakozáson 

felül teljesített, így osztályzata 

az eredményért JELES, ha az 

edzés látogatottságot és a kima-

radozásokat is figyelembe 

vesszük, akkor JÓ. Kéretik ezt 

tavasszal is megtartani! 

Ifjúsági csapatunknál edzővál-

tás történt, Vörös Dávidot az 

egykori sikerek kovácsa Ba-

logh János követte. Fejébe vet-

te, hogy ismét felnevel egy 

gárdát, de nem lesz könnyű 

dolga, mégis optimista, hiszen 

az edzések látogatottsága közel 

1oo%-os. A csapat építésben 

legfontosabb feladatának az 

ifiben eddig alig, vagy egyálta-

lán nem játszott fiatalok (Ruff, 

Kárpáti M. Kővári, Pintye, 

Radics Sz., Marusa, Beck) mie-

lőbb beilleszkedését tartotta. A 

középhad (Gajári, Nagy D, 

Radics J. Kárpáti Zs. 

Laszinger) mellett természete-

sen számított a hét túlkoros 

(Berger, Kernya, Geletta, Rácz, 

Radics J. Kárpáti Zs. Mádi, 

Farkas és Forgács) játékára is. 

A csapat ígéretesen kezdett, az 

első hat fordulóban veretlen 

maradt, aztán jöttek a sérülések 

és a gondok. Végül 6 győze-

lem, 5 döntetlen és 4 vereség 

mellett 4o/21-es gólaránnyal 23 

pontjával a 11. helyen végzett. 

Góllövők: Kárpáti K. 19, Ra-

dics J. 11, Geletta G. 3, Pintye 

K. 2, Rácz G. 2, Forgács G 1, 

Kernya K. 1, Nagy D. 1. Az 

építkezés és a szorgalom  

Félévi bizonyítvány 
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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 

 Eladó kétkerekű elektromos kerékpár 06307694359  

 75 cm-es elektromos mángorló eladó. 70-3336328 

 Bakelit hanglemezeket keresek.:06-70-632-3909  

 Rozsdamentes, 2-medencés, csepegtetős mosogatótálca eladó. 

70-333-6328 

 Sükösdön sorházi lakás el-

adó. Tel.: 70-333 6316, 70-

333 6302 

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

6346 Sükösd, Deák F. u. 46. 

Tel./fax:36(79) 364 138 

E-mail: snekm@t-online.hu 

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, ősterme-

lők részére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mező-

gazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj be-

vallás, gazdálkodási napló, környezetvédelmi termék-

díj...mindez kedvező áron! 

Lakossági hirdetéseiket 5 szóig díjmentesen megjelentethetik a Sükösdi Naplóban! 

Szennyvízszippantás: 06/30/392-3493 

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

működését! 

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

jutalmául bizonyítványukba a 

KÖZEPES érdemjegy kerül, 

abban a reményben, hogy lesz 

ez még jobb is!  

Utánpótlásunkból az új kiírások 

szerint hosszú évtizedek után 

először hiányzik a serdülő csa-

pat. Szerencsénkre létezik az U

-14-es bajnokság, ahová nevez-

ni tudtunk, amely Halász István 

vezetésével 14-18 fővel műkö-

dik. A játékosok egy része a 

Bozsik programból került fel, 

mások most kezdtek el futbal-

lozni. Az első év a tanulásról 

szól, kialakult az edzések és a 

mérkőzések rendje. Kilenc mér-

kőzésen pontot még nem sike-

rült szerezni, de a hozzáállás és 

lelkesedés bíztató, és biztosak 

lehetünk benne, hogy tavaszra 

meg lesz az első győzelem is. 

A Bozsik program három kor-

osztályban ( U-7, U-9, U-11)  

25-3o fővel rendszeres résztve-

vői a fesztiváloknak és a tor-

náknak. Geletta Károly válto-

zatlanul nagy szeretettel és tü-

relemmel neveli palántáit és ez  

biztosítéka 

lehet annak, 

hogy lesz még 

serdülő csapat 

Sükösdön. 

Én így láttam 

csapatainkat 

2015 őszén, s 

a magyar fut-

ball mai általá-

nos állapotá-

ban eredmé-

nyeinket meg 

kell becsülni! 

Ezzel zárom 

értékelésemet, 

mindenkinek 

jó pihenést, 

szép Kará-

csonyt és sike-

res Új Évet kívánok. 

Varsányi József 

A fényképen a harmadik helye-

zett felnőtt csapat látható. 

Álló sor balról jobbra: Faddi 

Máté edző, Nagy Endre, Tamás 

Károly, Szabó Patrik, Szabó 

Dávid, Matity Donát, Grúber 

Attila, Szabados Miklós, Ha-

lász István. 

Guggolnak: Schultz Máté, Hor-

nyák Tamás, Bohner Zsolt, 

Schultz Martin, Szöllősi Ró-

bert, Kovács Róbert, Molnár 

Zsolt. Hiányzik: Béda, Pesti, 

Koszorús, Rozsi, Nemes, 

Geletta G., Vígh, Kárpáti, Töl-

gyesi, Papp, Csordás. 

Helyreigazítás: 

A július-augusztusi számunk-

ban „A sükösdi futball törté-

nete” 20. részében közölt sár-

bogárdi kirándulás című ké-

pen Rácz László helyett Lógó 

János látható. A tévedésért 

elnézését kérjük.  

Kusztorné Varga Edit szerk. 


