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Karácsonyra készülve… 

Az adventi készülődés elsőd-
leges célja, hogy egy kicsit 
elcsendesedve, megnyugodva, 
a napi feladatokat, gondokat 
félretéve ráhangolódjunk az 
előttünk álló szép ünnepre. 
Fontos, hogy az ünnepre való 
készülődés forgatagában meg 
tudjuk teremteni magunk kö-
rül, magunk között azt a békét 
és szeretetet, amely igazán 
széppé és meghitté teszi majd 
a karácsonyunkat. 
Jézus emberré válása és meg-
születése a földön a legna-
gyobb ajándék, amit Isten 
adhatott az embereknek, ezért 
tartozik hozzá nekünk is a 
karácsonyhoz az ajándékozás. 
Legyen bármilyen kor amely-
ben élünk, legyen bármilyen 
szokás, mégis fontos sza-
bály: hogy ajándékainknak az 
egymás iránt érzett szeretetün-
ket kell tükröznie.  
De mi a szeretet valójában? 
Egy tudományos felmérés 
részeként kutatók megkérdez-
tek néhány 4 és 8 év közti 
gyermeket arról, hogy szerin-
tük mi a szeretet. Ezekből 
csemegézve gyűjtöttem össze 
ajándékul néhányát, magam is 
meglepődve azon, hogy a gye-
rekek mennyire tisztán látják, 
mennyire érzékenyen, komo-
lyan és mélyen élik át az 
egyik legtisztább emberi ér-
zést: 
 „Amikor szeret valaki, akkor 

máshogy mondja ki a neved. 
Valahogy érzed, hogy az ő 
szájában biztonságban van a 
neved.” (Zsolti – 4 éves)  
„Ha nem gondolod komolyan, 
akkor nem is kéne kimonda-
nod, hogy szeretlek. De ha 
komolyan gondolod, akkor 
szerintem sokszor ki kell 
mondani. Az emberek hamar 
elfelejtik.” (Júlia – 8 éves)  
„A szeretet az, amikor anyu a 
legfinomabb csirkehúst oda-
adja apunak.” (Eszter – 5 
éves)  
„A szeretet olyan, mint ami-
kor egy kicsi öreg néni és egy 
kicsi öreg bácsi még mindig 
barátok, még azután is, miután 
jól megismerték egy-
mást.” (Tomi – 6 éves)  
„A zongoravizsgámon egye-
dül voltam a színpadon és 
nagyon féltem. Odanéztem a 
közönségre, és apu ott mo-
solygott és integetett. Csak ő 
mosolygott. Ezután már nem 
féltem.” (Csilla – 8 éves)  
“Amikor nagyinak begyullad-
tak az ízületei, nem tudott már 
előrehajolni, hogy kifesthesse 
a körmeit. Most mindig a 
nagypapa festi a nagyi körme-
it, pedig neki is ízületi gyulla-
dása van. Ez a szere-
tet.” ( Marci 7éves) 
“A szeretet az, amikor anyu 
kávét főz apának, de belekor-
tyol, mielőtt odaadná neki, 
csak a biztonság kedvéért, 

hogy ellenőrizze, biztosan 
finom-e.” (Dani – 7 éves) 
“A szeretet az, amikor elmon-
dod egy fiúnak, hogy tetszik 
neked az inge, erre ő ezután 
mindennap csak azt hordja 
majd.” (Nóri – 7 éves) 
“Amikor szeretsz valakit, ak-
kor sokat pislogsz, és apró 
csillagocskák jönnek ki belő-
led.” (Judit – 7 éves) 
És végül: 
„A szeretet az, ami Kará-
csonykor a szobában van. Ha 
egy pillanatra abbahagyod az 
ajándékok kicsomagolását, 
akkor lehet meghalla-
ni.” (Robi – 7 éves)  
Elgondolkodtató, és nagy 
igazságokat fogalmaztak meg 
ezek az apróságok. Valóban 
az igazi karácsony tele van 
melegséggel. Nem tárgyak, 
figyelmet és szeretetet helyet-
tesítő eszközök átnyújtásáról 
szól, hanem együttlétről, bé-
kéről és odafigyelésről. Arról, 
hogy csodálatos, hogy va-
gyunk egymásnak, és meg 
tudjuk osztani létünk különle-
ges pillanatait. Az igazi kará-
csony tele van megbocsátás-
sal, és önmagunkkal való 
számvetéssel, és arra történő 
ráeszméléssel, hogy a szeretet 
nem más, mint a saját időnk 
másoknak ajándékozása. Az 
igazi karácsony meghitt, ál-
dott és békés. Az igazi kará-
csony nem három nap, hanem 
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az egész élet. Az év végi forga-
tag, az ünnepi készülődés, a 
feladatok összezsúfolódása, a 
minden eltervezettnek megvaló-
sítani akarása könnyen feszülté, 
ingerülté tehet bennünket. Az 
adventi készülődés napjaiban 
elhatároztam, hogy igyekszem 
magam körül csak a szép és, jó 
dolgokat észrevenni, meghalla-
ni, és ettől az elhatározástól, 
valami szokatlan érzés lett raj-
tam úrrá: egész pontosan a nyu-
galom. Ami még ennél is meg-
lepőbb volt, hogy rengeteg em-
bernek volt egy-egy kedves 
szava a másikhoz. Elhangzottak 
bocsánatok, hangos köszönö-
mök és megannyi Boldog kará-
csony!-ok pult elől, vagy mögül. 
Az egész olyan volt, mintha az 
emberek egymásnak adnák to-
vább a szeretet egy piciny da-

rabját. És igen, ezektől a kis 
csodáktól lesz varázslatos a nap. 
Egy jókívánságtól, egy kedves 
szótól vagy egy apró segítség-
től, egy hálás pillantástól. Nem 
a nagy dolgok számítanak, nem 
ettől lesz ez a nap ünnep. Ezen a 
napon az emberek többségén 
eluralkodik az az érzés, hogy 
amit egész évben hanyagolt, azt 
most ebben a néhány napban 
kimutassa… mondván ez a sze-
retet ünnepe. Szerintem ez nem 
helyes. Ez nem a szeretet pótlá-
sának az ünnepe. A karácsony 
az az ünnep, amikor nem szá-
mít, hogy megpirult, hogy kifu-
tott, hogy ferde vagy hiányzik 
az egyik ága. Ami számít, hogy 
együtt lehetünk a szeretteinkkel 
és minden más csak ráadás. 
Együtt lehetünk, mert az egész-
ségi állapotunk, a körülménye-

ink lehetővé teszik, hogy ezt 
megtehessük. Lehet, hogy csak 
egy órára vagy éppen egy tele-
fonhívás erejéig, de megtehet-
jük, mert élünk, és mert élnek 
ők is. Aki tudja, tegye meg: 
mondja ki, ölelje meg, fejezze 
ki a szeretetét a másik felé. 
Azok, akiknek ez már nem ada-
tik meg, gondoljanak szeretettel 
azokra, akiktől megszépült az 
életük. Valóban, ebben rejlik a 
titok: amit mindannyian váruk, 
amire mindannyian vágyunk, az 
a szeretet. Ezért is gondolunk 
ugyanarra a karácsony szó hal-
latán. És ezért is olyan élénkek 
az emlékeink a régi karácso-
nyokról. Hiszen minden gyer-
mek, amire vágyik, azt teljes 
lényével vágyja, és amit kap, 
teljes lényével, minden érzék-
szervével befogadja. És a kará-

csony olyan szent pillanat, ami-
kor kizökken az idő a rendes 
folyásából, megnyílik az ég, és 
az éggel együtt megnyílik a mi 
szívünk is: érzékenyebbek, be-
fogadóbbak vagyunk, mint bár-
mikor máskor. Elmúlhat akár-
mennyi karácsony, akár egészen 
sötét, akár csillogó, mi még 
mindig várunk valamire. Vá-
runk a szeretetre, amelyet a Te-
remtő táplált belénk egykor 
mélyen, egészen mélyen. A 
lényünkhöz tartozik, és szomo-
rúak vagyunk, ha hiányzik az 
életünkből.  
Szeretettel kívánok mindannyi-
juknak áldott karácsonyt és re-
ményteli új esztendőt! 
 
Tamás Márta  
polgármester 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 
2016. november 2.: 
2018.évvégéig a jogszabályi 
kötelezés alapján, ahol legalább 
40 fő 0-3 éves korú gyermek él, 
a helyi önkormányzatnak önál-
lóan, vagy társulva bölcsődét 
kell kialakítani és fenntartani. A 
feltételek megteremtéséről tár-
gyalt a Képviselő-testület. 
Részletes ajánlati felhívást fo-
gadtak el a települési folyékony 
hulladék közszolgáltatásban 
történő begyűjtésére és elszállí-
tására, mivel a jelenlegi szol-
gáltató megbízása 2016. év 
végéig tart. Ezt annak ellenére 
kell megtenni, hogy a települé-
sen megvalósult a szennyvízbe-
ruházás, hiszen a 100 %-os 
rácsatlakozások esetén is van-
nak olyan településrészek, ahol 
nem valósult meg a csatorná-
zás. Kitűzték a közmeghallgatás 
időpontját. 
2016. november 9.: 
Az önkormányzat 147 m3 tűzifa 
támogatást kap a Belügyminisz-
térium által kiírt szociális tüze-
lőanyag támogatási program-
ban. Ez jóval kevesebb –
harmada- annak a mennyiség-
nek, mint amennyit 2015 telén 
ki tudott osztani az önkormány-
zat a rászorulóknak. A helyi 
önkormányzat rendeletet foga-
dott el a szociális tűzifa biztosí-
tásáról. Módosították az előző 
ülésen elfogadott ajánlattételi 
felhívást, mely a szennyvíz nem 
közművel összegyűjtött elszállí-
tására és ürítésére vonatkozott. 

Kiderült ugyanis, hogy az ille-
tékes vízügyi, környezetvédel-
mi hatóság nem engedélyezi 
tovább a helyi leürítéseket azo-
kon a településeken, ahol már 
van csatorna, így a bajai 
szennyvíztisztítóba kell a szip-
pantott szennyvizet beszállítani. 
A közszolgáltatók november 20
-ig nyújthatják be ajánlataikat.  
2016. november 22.: 
Módosították a képviselők a 
Sükösdi Polgármsteri Hivatal 
Alapító okiratát, átadva az ed-
dig önkormányzati szakfelada-
ton ellátott intézményi gyer-
mekétkeztetési és ételfutár fel-
adatokat a Polgármesteri Hiva-
talnak, mint költségvetési 
szervnek. Meghatározták a 
2017. január 1-től 2019. decem-
ber 31-ig tartó időszakra az 
önkormányzati alkalmazottak 
foglalkozás- egészségügyi ellá-
tásának szolgáltatóját. Szántó 
művelési ágú terület legelővé 
nyilvánításáról döntöttek. A 
polgármester beszámolt arról, 
hogy másodízben is nyert az 
önkormányzat az adósságkon-
szolidációban nem részesült 
településeknek kiírt pályázaton, 
mely következtében újabb 112 
Millió Ft fejlesztésre történő 
felhasználása vált lehetővé. 
2016. november 30.: 
Az év végén lejár a Bakos Kft- 
vel kötött közszolgáltatási 
szerződés, mely a háztartási 
szennyvíz összegyűjtéséről és 
elszállításáról szól. A 

szolgáltatás igénybevételére 
még szükség van, vannak olyan 
háztartások, ahol a 
csatornázásra nem tudtak vagy 
nem akartak rácsatlakozni a 
lakosok, ott is biztosítani kell a 
környezetvédelmi előírásokat. 
A képviselők az ajánlatot tett 
Bakos Kft-t újabb 3 évre bízták 
meg a feladat elvégzésével. A 
szolgáltatási díj marad a 
következő 3 évben a 2016-os 
évben alkalmazottal (720 Ft 
+Áfa/m3), de a begyűjtött 
szennyvizet nem a helyi 
leürítőbe, hanem Bajára kell 
szállítani már. Megállapodást 
fogadtak el a Magyarok 
Nagyasszonya Általános Iskola 
Sükösd köznevelési intézmény 
önkormányzati 
vagyonhasználatáról. 
Módosították az önkormányzat 
2016.évi költségvetési 
rendeletét a lezajlott, és 
tervezett gazdasági 
eseményekkel. 2017. évi belső 
ellenőrzési tervet fogadtak el. 
Úgy határoztak, hogy a 
2017/2018-as tanévtől nem 
kívánják a Sükösdi ÁMK 
Napköziotthonos Óvoda 
fenntartását átadni a Kalocsa- 
Kecskeméti 
Főegyházmegyének. A 2016. 
évben folytatott Járási Start 
Mintaprogramok 2017. évi 
tervezésére adtak 
felhatalmazást a 
polgármesternek. Tulajdonosi 
elvi hozzájárulását adtak a UPC 

légkábelhálózat tervezéséhez, 
kiépítéséhez, közterületi mun-
káihoz a CATV- Hungária Kft-
nek. Feltételes közbeszerzési 
eljárás elindítását határozták el 
a Sportcsarnok energetikai kor-
szerűsítésére. Amennyiben az 
ún. TOP pályázaton nyer ön-
kormányzatunk, e közbeszerzé-
si eljárás nyertesével azonnal 
tud kiviteli szerződést kötni. 
Folyamatban lévő két másik 
pályázatban hiánypótlás miatt 
határozatban döntöttek 70 000 
Ft nem támogatott tétel vállalá-
sáról. 
E napon a közmeghallgatás is 
lezajlott a Művelődési házban, 
meghívott vendégek a 
víziközmű társulat könyvelő 
szakértői voltak. Elmondták, 
hogy a lakástakarék pénztári 
jogviszonyt a Sükösdi 
Víziközmű Társulat 
csoportosan felmondta, a 
felmondási idő 3 hónap. A 
Fundamenta Lakástakarék 
pénztár Zrt. minden tagnak 
levelet fog küldeni, melyben 
közli, milyen célokra 
fordíthatják a visszautalt 
hozzájárulás túlfizetéseiket. 
Ettől az időponttól lehet majd 
gyűjteni a lakáscélú kiadások 
számláit. Tájékoztatást adtunk 
már a Sükösdi Napló hasábjain 
arról, hogy 2017. május 1-ig 
vállalta a Társulat a tagoknak 
(nemcsak a 
„funadamentásoknak”) a 
túlfizetések visszautalásait.  
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A Sükösdi NRÖ hírei 
A 2016-os évben három pályá-
zatot nyújtottunk be az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelőhöz, 
ezekből kettő projektünk nyert. 
A nyár során 20 gyermekkel 
mentünk el egy hétre kirándulni 
a Szelidi-tóhoz a NEMZ-KUL-
16-0143 pályázati azonosítóval 
rendelkező projekt keretében. 
Októberben pedig a NEMZ-

KUL-16-0566 kódjelű kulturá-
lis pályázat került megrende-
zésre, melynek keretében egy 
remek hangulatú Roma estet 
tartottunk. A 2016-os évben 
összesen 14 képviselő-testületi 
gyűlést tartottunk. A sükösdi 
focipályán kettő alkalommal 
került megrendezésre Roma 
nap, az egyik alkalommal 
„Romajális”, a Bács-Kiskun 

Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával, 
a másik alkalommal pedig a 
Bátyai Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal közösen megren-
dezett sportnap. Nagy örö-
münkre a nyár elején nálunk 
került megrendezésre a Bács-
Kiskun Megyei Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat által meg-
szervezett Cigány Foci Kupa. 

2016. december 17-én 10 órától 
a Sükösdi Iskola ebédlőjében 
megrendezésre kerül Karácso-
nyi Ünnepségünk, melynek 
keretében karácsonyi élelmi-
szercsomag osztására kerül sor.    
Sükösdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat Képviselő testülete 

Óvodai hírek 
Az idei nevelési évben az óvó 
nénik úgy döntöttek, - kihasz-
nálva a helyi adottságokat - a 
szokásos három előadásból álló 
színházsorozatot Sükösdre hoz-
zuk a Mozi épületébe. Így meg-
kíméljük a gyerekeket a buszo-
zástól, sorban állástól. A dönté-
sünk mellett szól még, hogy 
ebben a formában a kiscsopor-
tosok is részesei lehetnek a 
színházlátogatásnak.  
Mivel az alsó tagozatos diákok 
is részt vesznek a programon, 
megpróbáltunk olyan darabokat 
választani, amelyek az óvodá-
soktól a kisiskolásokig egyaránt 
érdekesek lehetnek. 
A Szegedi Miniszínház előadá-
sában november 16-án a Mekk 
mester, az ezermester c. elő-
adást néztük meg.  
A következő 2017. február 15-
én lesz, amelyen szintén ettől a 
társulattól nézhetjük meg a 
Csizmás kandúr c. darabot. 
Április 5-re tervezzük a Lúdas 
Matyi c. előadást. 
A Sükösdi ÁMK valamennyi 
dolgozójának és a Sükösdi 

Napló minden olvasójának ál-
dott,szép karácsonyt és békés, 
boldog, új évet kívánok! 
Dudásné Grau Ágnes ÁMK igazgató 

Jótékonysági bál a 
sükösdi óvodásokért 

2016. november 19-én a Szülői 
Szervezet által ismét megrende-
zésre került az Óvodai Jóté-
konysági Bál. A kitűnő szerve-
zésnek köszönhetően az idei 
bálon ismét remek volt a han-
gulat. 
A Sükösdi Óvodásokért Alapít-
vány nevében szeretném meg-
köszönni, a szülőknek az áldo-
zatos munkájukat! Köszönet 
mindazoknak, akik pénzbeli 
támogatásukkal és egyéb fel-
ajánlásukkal hozzájárultak a bál 
sikeréhez! Kissné Szente Márta 

Őszi rajzpályázat az 
óvodában 

A Sükösdi Óvodásokért Alapít-
vány kuratóriuma rajzpályáza-
tot hirdetett „Kedvenc magyar 
népmesei mesehősöm” címmel. 
Sok-sok szép rajz érkezett! 
Három korcsoportban lettek a 
gyerekek díjazva. A rajzokat 

egy háromtagú zsűri értékelte, 
Kusztorné Varga Edit tanító, 
Koprivanacz Istvánné tanító, és 
Szabó Erika óvodatitkár-
művelődésszervező. 
A rajzpályázat nyertesei: 
1. korcsoport: I. helyezett: 

Stenger Dóra II. helyezett: 
Győri Johanna III. helyezett: 
Tüske Levente 
2. korcsoport: I. helyezett: 
Manga Erik II. helyezett: Né-
meth Gréta  III. helyezett: 
Manga Erik 
3. korcsoport : I. helye-
zett:Gombár Hunor  II. helye-
zett: Pamuki Petra III. helye-
zett: Fazekas Flóra 
A rajzok megtekinthetők az 
alvégi, majd a központi óvodá-
ban 2016. december 21-ig. 

Kissné Szente Márta  
kuratórium elnöke 

A közmeghallgatáson a 
polgármester beszámolt a 2016-
os év eseményeiről. 
Hivatali hírek 

FÚRT KUTAK 
A Nemzeti Agrárkamara által 
kezdeményezett törvénymódo-
sítás értelmében 2018 végéig 
bírságmentesen lehet engedé-
lyeztetni az illegálisan kiala-
kított vízi létesítményeket. A 
jegyző fennmaradási engedélye 
szükséges olyan kutaknál, ame-
lyek háztartási igényeket elégí-
tenek ki, és amelyeket maxi-
málisan évi ötszáz köbméte-
res vízigénybevétellel, kizáró-
lag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználá-
sával magánszemélyek üzemel-
tetnek. Az ingatlan, amelyen a 

kút elhelyezkedik, nem érinthet 
vízbázisvédelmi területet. Ha 
valamelyik kritérium nem telje-
sül, akkor az engedélyezés a 
fővárosi és megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóságok hatáskö-
rébe tartozik. 
Mi szükséges az engedélyké-
relem benyújtásához? 
Vízjogi engedélyezési eljárásá-
ban kérelmet kell benyújtani a 
helyi polgármesteri hivatal 
jegyzőjéhez a kijelölt ügyinté-
zőnél- Sükösdön Makóné Föl-
desi Lívia hatósági ügyintéző-
nél. Nyomtatvány helyben kap-
ható az ügyintézőnél a hivatal-
ban, melyhez 5000 Ft értékű 
igazgatási szolgáltatási díjat 
kell megfizetni a hivatal pénz-
tárában. A kérelemhez tartozik 

egy vízügyi létesítmények ter-
vezésére jogosult mérnök által 
készített terv és műszaki leírás.  
A fúrt kút helyének tulajdoni 
lapja, ha bérleményen létesült, 
bérleti szerződés, tulajdonosi 
hozzájárulás is szükséges. Ha a 
terület vízbázisvédelem alatt 
áll, a katasztrófavédelmi igaz-
gatóság adja ki az engedélyt. 

SZOCIÁLIS TŰZIFA 
A BM pályázati kiírása köti az 
önkormányzatot abban, hogy 
kiket kell elsősorban a tűzifa 
segélyben részesíteni: 
Azokat, akik aktív korúak ellá-
tásában, időskorúak járadéká-
ban, lakhatási támogatásban 
részesülnek, illetve aki halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyer-
meket nevelő családban él. 

Ezeken felül támogatásban ré-
szesülhet helyi rendeltünk alap-
ján a 70 évet elérő családban 
élő és a 60 évet elérő egyedül 
élő személy, ha a havi jövede-
lem a 114 000 Ft-ot nem halad-
ja meg. A támogatás a készlet 
erejéig tart. 2016-ban az ön-
kormányzat már nem tud több 
új kérelmezőnek tűzifát kiadni. 
Reméljük lesz lehetőség még 
2017. januárjában is tűzifát 
vásárolni a rászorulóknak. 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, 
hogy a Polgármesteri Hivata-
lunk 2016. december 23-tól 
2017. január 1-ig zárva lesz, 
Nyitás: 2017. január 2. hétfő 
 

 Bánné dr. Raffai Gyöngyi  
jegyző 
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Márton napi Színkeverő 
November 9-én szerdán tartot-
ták iskolánkban a Színkeverő 
pályázat őszi foglalkozását, 
melyen Márton naphoz kapcso-
lódó hagyományokat elevení-
tettünk fel. A program két te-
remben zajlott nagyon nagy 
érdeklődés mellett. Az egyik 
osztályban valódi tollas libákat 
lehetett készíteni és apró mé-
cseseket a szokásos felvonulás-
ra. Tünde nénivel szalvéta ra-
gasztással, Timi nénivel üveg-
festéssel díszítettük az üvege-
ket. A másik teremben Paudits 
Zoltánné vezetésével mézeska-
lács készítése zajlott a helyi 
cukrász, Kernya István segítsé-
gével. Először egy előadást 
hallgattunk meg a mézeskalács 
történetéről, majd következett a 
gyúrás, formázás és sütés. A 
legizgalmasabb tevékenység a 
díszítés volt. 
Az óvodások közül is sokan 
eljöttek, akiknek nagyon tet-
szettek a foglalkozások. Szom-
baton a templomban került 
megrendezésre a Márton napi 
megemlékezés. Az előadást a 4. 
és 5. osztályos tanulók adták 
elő Bujdosóné Takács Tímea és 
Paudits Zoltánné szervezésé-
ben. A mise után a lámpásokkal 
a kezünkben megkerültük a 
templomot, sajnos az időjárás 
nem igazán kedvezett nekünk. 
Végezetül az Egyházközségi 
Házban vendégül láttak ben-
nünket, ahol zsíros kenyérrel és 
teával, a nagyoknak pedig for-
ralt borral kedveskedtek a cser-
készek. Örülök, hogy én is ré-
szese lehettem ezeknek a ren-
dezvényeknek. 

Balogh Rita 5. média szakkör 
 

A Türr István Múzeum 
foglalkozása iskolánkban 

November 22-én a Színkeverő - 
Kulturális és természeti örök-
ség megőrzése, megújítása 
program (HU07-0193-B2-
2016) keretén belül került sor 
egy különleges foglalkozásra, 
melyet a múzeum munkatársai 
szerveztek és tartottak isko-
lánkban. A foglalkozásra két 
osztályban is várták a gyereke-
ket. Az egyik teremben újra 
mézeskalácsot készítettek, de 
most egészen más módon, mint 
az előző alkalommal. Eredeti 
minták alapján egy fafaragó 
készítette sablonok segítségével 
mintázták a kalácsokat. Olyan 

érdekes formák is voltak, mint 
amilyeneket a vásárokban lehet 
látni: huszár, baba, kard, csiz-
ma, szív stb. Elmondásuk sze-
rint 4-5 éve járják a környező 
iskolákat ezzel a programmal és 
a gyerekeknek mindig nagyon 
élvezik ezt a hagyományos 
sütési technikát. A másik te-
remben képeslapokat készítet-
tek színes szalagokból, papír-
ból. A gyerekek megmutathat-
ták kreativitásukat, boldogan 
vitték haza az ajándéknak szánt 
műveiket. 

Molnár Kristóf 8.  
média szakkör 

 
A képriportot készítették:  Sipos 
Kata , Lőczi József, Varga Bence, 
Varga Kevin, Balogh Rita, Soós 

Anna, Grúber Virág média szakkö-
rös tanulók 

Jobb Veled a Világ 
Az intézményes nevelésében 
történő testi és értelmi nevelés 
mellett nem kap megfelelő teret 
a tanuló "lelki" egészségének 
alakítása, fejlesztése. 
Időszerű feladatnak tekintem a 
pozitív pszichológia kutatási 
eredményeinek megismerését 
és alkalmazását a nevelő-oktató 
tevékenységben. A gyermekek 
elégedettség és boldogság érzé-
sének fejlesztésére, fokozására 
indult a "Jobb Veled a Világ" 
elnevezésű program, melynek 
alapítója Bagdi Bella és Honvá-
ri Jolán, valamint fő védnöke a 
pozitív pszichológia egyik ha-
zai képviselője, Dr. Bagdi 
Emőke pszichológus. Ehhez az 
országos programhoz kapcso-
lódva, az 1. osztályban a Bol-
dogságórákon keresztül szeret-
ném megteremteni annak a 
lehetőségét, hogy tanulóim 
helyes önértékelés elsajátítása 
mellett úgy váljanak magabiz-
tossá és elégedetté, hogy köz-
ben kifinomul érzékük a bol-
dogság, a hála, egymás tisztele-
te és elfogadása területén, hogy 
megismerik az alkotó együtt-
működés különböző módjait, 
melynek során olyan magatar-
tást alakítanak ki, minek segít-
ségével képesek leküzdeni az 
akadályokat.  
Statisztikai adatok bizonyítják, 
hogy a depresszió, a szorongás 
járványszerűen terjed a ka-
maszkor mellett már a gyer-
mekkorban is, ugyanakkor a 
kisgyermekek sokkal kiszolgál-
tatottabbak e folyamat romboló 
hatásának. Az optimizmus ta-
nulható, tanítható. Az optimiz-
mus nem más, mint a jövővel 
kapcsolatos pozitív érzelem, 
mely a hitet, a reményt és az 
önbizalmat foglalja magába. 
Munkámban a pozitív pszicho-
lógia alapelvei mellett kötelez-
tem el magam: "A pozitív érzel-
mek építik és gazdagítják a 
gyermek szellemi, szociális és 
testi erőforrásait, melyeket ké-
sőbb hasznosíthat. A pozitív 
érzelmek mennyiségének növe-
lése egy felfelé irányuló spirált 
indít be, amely tovább növeli a 
pozitív érzelmek mennyiségét. A 
gyermek megnyilatkozó pozitív 
vonásai éppen olyan fontosak 
és igaziak, mint gyengeségei és 
negatív vonásai." (M.E.P. 

Seligman: Autentikus életöröm 
A teljes élet titka) 

Kusztorné Varga Edit tanító 

A sükösdi Arany-
csapat 

Első helyezést ért el a kecske-
méti V. Roma Fesztivál ének-
zene-tánc kategóriájában a Sü-
kösdi Angyalok néptánccso-
port. Az általános iskola diákja-
iból, másfél éve alakult csapat 
heti rendszerességgel próbál az 
iskolában, és úgy tűnik, a be-
fektetett munkának megvan az 
eredménye... 
„A színpad olyan nagyító, ami 
a hibát felnagyítja, a munkát 
viszont meghálálja” – engedték 
útjára a felkészítők a csoportot, 
és ők megfogadták a tanácsot. 
A Balog Kitti Klaudia, Balázs 
Mária, Balázs Máté, Klór Zsu-
zsanna, Kárpáti Noémi, Kárpáti 
Renátó, Hamza Szilvia Evelin, 
Balázs Bianka alkotta 
„angyalok fogata” a rendszeres 
próbáknak köszönhetően jól 
vette az akadályokat, és ferge-
teges, sikert aratott.  
Fontos hangsúlyozni, hogy a 
gyerekek a cigánytáncot nem az 
iskolában tanulták meg; sokan 
otthon is táncolnak.  
 – Ez a Jóistentől kapott ajándé-
kuk. A tudásukat nekem „csak” 
szerkeszteni, faragni kell, és 
persze a színpad törvényeit is 
elmesélem nekik. Nagyszerű 
teljesítményt nyújtottak, ami 
leginkább annak köszönhető, 
hogy a próbákon lelkiismerete-
sen, izzadásig gyakorolnak, és 
még azt is megadóan elfogad-
ják, ha az egyik „Még egy-
szer!” után azonnal jön a követ-
kező „Még egyszer!” felszólítás 
– mesélte lapunknak 
Mihálovics Ferenc, az iskola 
igazgatója, aki hozzátette: a 
rendszeresen elvégzett munka 
mindig megtérül, legyen szó 
tanulásról, olvasásról, vagy 
jelen esetben a táncról. 

Kusztorné Varga Edit  
szerkesztő 
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Könyvtári hírek 
2016 novemberében vetítettük 
a KönyvtárMozi keretében a 
Csinibaba c. magyar vígjátékot, 
mely nagy tetszést aratott a 
megidézett jelenetek korában 
fiatal közönség körében. A kö-
vetkező vetítés januárban vár-
ható. 
2016. december 10-én zenés 
irodalmi est zajlott a könyvtár-
ban, melynek során a Halfpage 
együttes (Szabadi Péter - gitár, 
ének; Wolfárt László Ádám - 

hegedű, brácsa; Faddi Krisztián 
- cajon; Faragó Nóra – ének) 
lépett fel, illetve zenével kísérte 
Faragó Írisz és Kaprényi Regi-
na verseit, a hangosítást pedig a 
Dodo Team végezte. A műsort 
közel 60 fő tekintette meg, be 
sem fért mindenki a belső te-
rembe. Köszönjük szépen a 
csodás műsort megalkotóinak. 
2016. december 14-én Tengeri 
Attila zenész járt nálunk, és a 
gyerekek örömére nemcsak 
nekik, de velük együtt is muzsi-
kált főleg ütős hangszerein. A 

jó hangulatú 
rendezvényen 
több, mint negy-
venen vettek 
részt. 
A könyvtár idei 
utolsó nyitva 
tartási napja 
2016. december 
23-a, péntek. 
Remélhetőleg 
minden Kedves Olvasó ideér, 
akinek csak hiányzik a szolgál-
tatásunk, mert az ünnepek alatt 
már zárva tartunk. 

Áldott, Békés Ünnepeket kívá-
nunk mindenkinek!  

Szerletics Róbert könyvtáros 

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 szolgáltatás, mezőgazdasá-
gi ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdál-
kodási napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez ked-
vező áron! 

25 éves a Karitász 
2016. november 19-én a Kari-
tász 25 éves újjászervezését 
megünnepelendő, országos 
találkozóra gyűltünk össze Bu-
dapesten a Szent István Bazili-
kában. Az egész napos rendez-
vény az eltelt évtizedek munká-
jának áttekintését, valamint az 
önkéntes munkatársak köszön-
tését is szolgálta. 
Ezen rendezvényen a csopor-
tunk is részt vett, valamint nov-
ember 13-án a Kalocsai Székes-

egyházban rendezett megyei 
ünnepségen. Dr. Bábel Balázs 
Érsek Úr köszöntötte az önkén-
teseket. Szentmise után kitünte-
tések átadására került sor. Cso-
portunkból Kernya Jánosné, 
Nagy Ferencné, Varsányi Jó-
zsefné kitüntetésének örülhet-
tünk. 
Gratulálunk és további jó mun-
kát kívánunk minden Karitász 
munkatársnak. Kívánom, hogy 
feltétel nélkül tudjunk szeretni 
és szolgálni. 

Dr. Szarka Miklósné 

Házi segítségnyújtás 
Szociális alapszolgáltatás, 
melynek keretében biztosít-
juk: 
a) az alapvető gondozási, ápolá-
si feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartá-
sában, az ellátott és lakókör-
nyezete higiéniás körülményei-
nek megtartásában való közre-
működést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulá-
sának megelőzésében, illetve 
azok elhárításában való segít-
ségnyújtást. 
Gondozónőink napi szükséglet 
szerint nyújtanak segítséget az 
ellátást igénylő lakásán, Sü-
kösd területén. 
Jelzőrendszeres házi se-

gítségnyújtás 
A jelzőrendszeres házi segítség-

nyújtás a saját otthonukban élő, 
egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a 
segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorú 
vagy fogyatékos személyek, 
illetve pszichiátriai betegek 
részére az önálló életvitel fenn-
tartása mellett felmerülő krízis-
helyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás.  A jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás 
igénybevételét megelőzően a 
szociális rászorultságot vizsgál-
ni kell. 
Elérhetőség: Cédrus Reformá-
tus Egyesített Szociális Intéz-
mény, 6500 Baja, Pokorny J. u. 
1-3. 
I. számú Gondozási Központ 
Telefonszám: 06-79/321-552/6 
mellék, gondozasikozpont 
@cedrusbaja.hu 

 
 
 
 
 

Minden ügyfelünknek boldog 
karácsonyt és örömökben gaz-

dag Újévet kívánunk! 
 

A Polgármesteri Hivatal  
munkatársai 

Kedves Sükösdi Hí-
vek, Lakosok! 

Mint ismeretes, hogy elődöm 
János atya, betegsége miatt 
nem kívánta tovább vállalni az 
egyházközség vezetését, ezért 
Bábel érsek úr engem bízott 
meg ennek folytatására. 
Egy rövid bemutatkozást sze-
retnék tenni. 
Jánosity Istvánnak hívnak. 
1964. 05. 10-én születtem Ka-
locsán. Bátyai származású va-
gyok. Az általános iskola befe-
jezése után vegyesbolti eladó 
szakmát szereztem 1981-ben. 
Kalocsán a Szent István Gim-
náziumban levelező tagozaton 
tettem le az érettségit 1989-ben. 
Majd a Szegedi Hittudományi 
Főiskolán folytattam tanulmá-
nyimat. 1994. június 18-án 
szentelt pappá Dr. Dankó Lász-
ló érsek úr Kalocsán. 
Az eddig ellátott szolgálati he-
lyeim: Soltvadkert és Bócsa, 
mint káplán, plébánosi megbí-

zással: Harta, Dunatetétlen, 
Dunapataj, Ordas, Madaras, 
Katymár, Bácsborsód, Bácsbo-
kod, Géderlak, Dunaszentbene-
dek. Természetesen összevon-
va. 
Általában meg szokták kérdez-
ni egy-egy új helyen, milyen 
tervekkel készülök, mit tartok 
legfontosabbnak a munkám 
során? Mindazokat a feladato-
kat, amelyekkel megbízott és 
küldött az Úr a papszentelés 
kegyelme által. Ígérni nem 
szoktam. Nekem az Isten ígére-
te reményteli és teljes, ha a 
rólam alkotott terveit, mint lel-
kipásztor igyekszem megvaló-
sítani. Bízom benne, hogy ez a 
hívek lelki üdvére is válik. 
Mindehhez a kedves hívek imá-
ját kérem segítségül! 
Egyben minden sükösdi lakos-
nak kegyelmekben gazdag, 
békés ünnepeket, és eredmé-
nyes új évet kívánok! 

Jánosity István plébános 

 

Ünnepi miserend: 
Dec. 24-én 23.30-kor pásztor-
játék a templomban, 24.00 
órakor éjféli mise 
Dec. 25. Karácsony napja dél-
előtt 10.00 órakor lesz ünnepi 
szentmise 
Dec. 26. Karácsony másnapja 
10.00 órakor szentmise, mely-
nek keretében megismétlésre  

 
kerül a pásztorjáték 
Karácsony és Újév közötti hét-
köznapokon, este 5 órakor 
lesznek a szentmisék. 
Dec. 31-én 17.00 órakor Hála-
adás 
Jan. 1-én Újév napján 10.00 
órakor lesz ünnepi szentmise. 

Jánosity István plébános 

 
Cserkészek! 
 
December 23-án délután 16.00-
18.00 óra között tartjuk hagyo-
mányos csapatkarácsonyi össze-
jövetelünket az egyházközségi 
házban. Szeretettel várunk min-
den kicsi és nagy cserkészt!  
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Anyakönyvi hírek 2016. 09. 01-től 2016. 12.09-ig 

Összeállította: Rigó Éva anyakönyvvezető 
Születtek: 
 Lovák Boglárka (anyja neve: Vágó Nikolett) 
 Zsikó Dominik (anyja neve: Kirschner Tímea) 
 Frics Arnold (anyja neve: Balogh Georgina) 
 Pusztai Virág (anyja neve: Kolluti Gertrúd) 
 Tölgyesi Blanka (anyja neve: Schumacher Rózsa) 
 Forrai Péter (anyja neve: Jilling Adrienn) 
 Balogh Benett (anyja neve: Kakas Sabine) 
 Kurucz Szofia (anyja neve: Kurucz Jennifer) 
 Pamuki Fanni (anyja neve: Molnár Mónika 
 Pék Ádám (anyja neve: Vetró Zsuzsanna) 
 Bóné Amira (anyja neve: Bóné Erika) 
 Sponga Zénó (anyja neve: Korsós Anita) 
 
Házasságot kötöttek: 
Bajai Bettina és Kontra Norbert 
Varga Eszter és Gyarmati Márton 
Korsós Anita és Sponga Róbert 
                               
    Gratulálunk! 

Elhunytak:  
 
Szabó József  66 éves  
Pozsgai József  71 éves 
Rácz Istvánné született: Rácz Ágnes 84 éves 
Matauschek Vilmos 77 éves 
Garisa Józsefné született: Bogdán Julianna 74 éves 
Nagy Kálmánné született: Szabadi Teréz 81 éves 
Gerebics József 57 éves 
Fodor László János 51 éves 
Herner Katalin 79 éves  
Páncsics Józsefné született: Szabó Ilona 89 éves 
Pécsh Lajosné született: Balogh Julianna 91 éves 
Balázs Józsefné született: Gojkovits Ilona 72 éves 
Szigeti István 83 éves 
 
                          Részvétünk! 

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

Félévi bizonyítvány 
November 13.-án Tóth Csaba 
játékvezető hármas sípszava a 
2016-17-es bajnoki év őszi 
fordulójának a végét jelentette, 
a Mélykút elleni utolsó mérkő-
zésen. Így eljött az ideje, hogy 
számot vessünk, honnan, hová 
jutottunk. Kezdjük a nyári vál-
tozásokkal. Elköszöntünk Faddi 
Máté edzőtől, vele 2014-ben a 
hatodik, 2015-ben negyedik 
helyezést ért el csapatunk. Utó-
da Zsók József 109 NB.I-es és 
64 NB.II-es mérkőzéssel a háta 

mögött játékosként is segíti a 
sükösdi gárdát. További erősí-
tést jelentett az NB.II-es tapasz-
talatával hosszú idő után haza-
térő Lógó Zsolt. Visszatért Ba-
logh Márk is, de munkahelyi 
elfoglaltsága miatt nem játszha-
tott. El nem távozott senki.  
Az edzőváltás mindig jelentős 
esemény, mindenki tiszta lappal 
indul és bizonyítani akar. Ilyen-
kor jobb az edzéslátogatottság, 
javul a versenyszellem. Az el-
nökség – óvatosan - az első öt 

hely valamelyikének a meg-
szerzését tűzte ki célul. Az első 
két mérkőzésünket itthon ját-
szottuk, Kelebiát 2:0-ra, Sze-
remlét 7:0-ra vertük, magabiz-
tos, tetszetős játékkal. Bácsbor-
sódról is elhoztuk a három pon-
tot 1:2-es eredménnyel, ami 
figyelemre méltó, mert az idők 
során nagyon sok kellemetlen-
séget okoztak már nekünk. Esé-
lyesként, 11:1-es gólkülönbség-
gel fogadtuk a HÍD SC.-t és 
nem tudtuk megismételni az 

eddig mutatott játékunkat, be 
kellett érnünk egy 2:2-es dön-
tetlennel. Így három győzelem-
mel és egy döntetlennel léptünk 
pályára Nemesnádudvaron.  
Mindig szoros meccseket ját-
szottunk velük, amelyeket rend-
re ők nyertek. Nagy volt a fo-
gadkozás, hogy eljött az ideje a 
legalább egyszeri visszavágás-
nak, és bejött: Matity megváltó 
góljával 1:0-ra nyertünk és 
megtört a 2014 márciusa óta 
tartó átok. Volt miről beszélni,  

Kenu: 
Gregus Benedek, a Bajai Vízi-
sport Klub(BVK) tagja a július 
9-10-én megrendezett Vidék 
Bajnokságon, 4000m-es kenu 
versenyen 9.helyezést ért el. 
Október 8-án, az évadzáró 
Maraton Versenyen, Tolnán 
5000m-es kenu versenyen 
1.helyezést ért el. 

Birkózás: 
Gregus Barnabás, a Bajai Bir-
kózó Club (BBC) tagja július 2-
án, az Országos Strandbirkózó 
Bajnokságon, a Csongrád Kőrös

-toroki strandon 6. helyezett 
lett.  
Szeptember 18-
án a Dél-területi 
Szabadfogású 
Bajnokságon 
Tiszakécskén 4. 
helyezést ért el. 
Október 21-én a 
II. Szabadfogású Diákolimpián, 
a Dr. Papp László Városi Sport-
csarnokban, Szentesen egy el-
veszített mérkőzés után sajnos 
nem jutott be a legjobb 16 közé, 
de találkozhatott Növényi Norbi 
és Repka Attila olimpiai birkó-
zókkal. Ez legalább akkora él-
ményt jelentett számára, mint a 
győzelem. 
November 12-én az Id. Csanádi 
István Nemzetközi szabadfogá-
sú birkózó versenyen, Mezőhe-
gyesen, ahol román magyar és 
szerb gyerekek birkóztak egy-

más ellen, Barnabás 2 nyert és 2 
vesztett meccs 
után a 3. helyen 
végzett. 
November 26-
án Budapesten, 
a Csömöri 
Sportcsarnok-
ban a Bajai 

Birkózó Clubbal, a II. Szabad-
fogású Országos Bajnokságon, 
ahol 4 győzelem és 2 vereség 
után a bronzmérkőzésen 2 pont-
tal kikapva országos 5. helyen 
végzett. Mivel később egy kisfi-
út kizártak a versenyből így 
utólag Barnabás megkapta a 
Magyar Bajnoki bronzérmet. 
Így 15pontot kapott, amit fel-
használhat főiskolai tanulmá-
nyaihoz ha szükség lesz rá. 
Maraton: 
Sükösdön egyre többen húznak 
futócipőt. Újabb eredményes 

futónkról számolhatunk be ro-
vatunkban. November 7-én a 
Bajai Fiatalokért Egyesület 
szervezésében immár második 
alkalommal rendezték meg az 
Alkonyat negyed- és félmaraton 
futóversenyt Baján a Petőfi- és 
Nagy - Pandúr-szigetben. Első 
nagyobb megmérettetésén Ju-
hász Judit a 2. helyezést érte 
el. 

Kusztorné Varga Edit szerk. 

Magyarok Nagyasszonya  
Katolikus Általános Iskola 
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 még csak ízlelgettük a sikert, 
amikor a másik szomszéd, Ér-
sekcsanád ellen kellett bizonyí-
tani, hogy nem véletlen a máso-
dik helyünk. Ők úgy vannak 
velünk, mint mi Nemesnádud-
varral: 2013 májusában nyertek 
ellenünk utoljára, csak most 
más volt a helyzet! Ellenfelünk 
az első helyen érkezett, hetek 
óta ez a találkozó tartotta láz-
ban a szurkolókat. Mindkét 
csapat a maximumot nyújtotta, 
vi ssz a t ér t  a  h et ven e s -
nyolcvanas évek rangadóinak 
hangulata és játéka. Az ősz 
kiemelkedő eseményén mégis a 
tapasztalat érvényesült, Nemes 
és Szabó Patrik góljaival most 
is mi voltunk jobbak (2:0), és 
átvettük a vezetést a tabellán. 
Ajándék volt ez a nyár végi 
futballdélután! A 13. helyen 
gyengélkedő Borotára már 
győzni mentünk, ami ugyan 
sikerült, de sokkal nehezebben, 
mint gondoltuk, Szabó Patrik 
gólja mégis elég volt ahhoz 
(0:1), hogy megőrizzük első 
helyünket. Újabb kötelezőnek 
látszó három pont begyűjtésére 
készültünk Tompa ellen, ment 
is minden a maga útján, a 4:1-
es vezetésünkből 4:3 lett a 90. 
percben. Eddig hét fordulóban 
kaptunk három gólt, most eh-
hez elég volt egy is. Bajaszent-
istvánon félidőben 1:0-ás vesz-
tésre álltunk, a második félidő 
mégis csak igazolta a két csapat 
közötti tudás különbséget és 
rúgtunk egy ötöst. Jó hangulat-
ban vártuk a folytatást a kilenc 
határon túlról érkező játékost 
felvonultató 6. helyezett Katy-
már ellen. Kiszámíthatatlan 
együttes, eddig a legtöbb gólt 
rúgták, Lukac Damir vezette a 
megyei góllövő listát. Hat hi-
ányzóval nem tudtunk lépést 
tartani a rendkívül motivált 
vendégekkel és a továbbiakra 
nézve nagyon fontos meccset 
vesztettünk el 2:1-re, pedig 
Nemes már a 7. percben veze-
tést szerzett. Csorba 89. perc-
ben lőtt góljával a 1o. forduló-
ban szenvedtük el első veresé-
günket. Ez sosem jön jókor, 
most különösen, mert a hiányzó 
három pontot Dusnokon kellett 
volna pótolni, ami nem ment. A 
2:0-ás vereségünk azt jelentette, 
hogy a harmadik szomszéd 
skalpját nem sikerült begyűjte-
ni, négy pontos előnyünk meg-
feleződött. A csapat lendülete 

megtört, Hajós ellen négy alap-
ember hiányával kellett felven-
ni a versenyt, csak Lógó Zsolt 
pályára lépésében bízhattunk és 
nem csalódtunk, két pazar sza-
badrúgása döntött (2:0). Ennek 
jótékony hatása már érezhető 
volt Felsőszentivánon . Schultz 
Máté és Molnár korai sérülése 
ellenére kézben tartottuk a ta-
lálkozót, bár a végjátékban for-
ró perceket éltünk át. Jól jött, 
hogy Szabados nagyon jó napot 
fogott ki, ziccereket hárított 
(0:2). Mélykút ellen itthon vár-
tuk az őszi szezon méltó befeje-
zését, ami minden erőfeszíté-
sünk ellenére elmaradt, 3:1-re 
maradtunk alul.  
Kilenc fordulón át voltunk az 
első helyen, a végén Érsekcsa-
nád előzött 33 pontjával, mi 31-
el a második helyen zártunk. A 
csapat így is várakozáson felül 
szerepelt, stílusos, jó futballt 
játszottunk, az osztályzata JE-
LES, amihez csak gratulálni 
lehet! A szezonban 28-an lép-
tek pályára, ami rekord! Közü-
lük egyedül Nemes szerepelt 
minden mérkőzésen, 13-szor 
Tamás, Rozsi, Bohner, 12-szer 
Molnár és Zsók, 11-szer Ko-
vács R., Kárpáti K., Schultz 
Máté és Halász, 8-szor Béda 
(egyszer mezőny játékosként), 
Matity, Szabó Patrik, Schultz 
Martin, Geletta Gergő, Hor-
nyák. 7-szer Szabados, Koszo-
rús, Szabó D. 4-szer Szöllősi, 3
-szor Lógó Zsolt, Grúber A. 
Papp Á. 2-szer Tölgyesi M., 
Radics J. Nagy E. 1-szer Pesti 
(utóda kerestetik, tavaszra lehet 
ő is)  
A góllövő listát Szabó Patrik 
vezeti hét találattal. További 
góllövők: Matity D. (5), Ko-
vács R. (3), Nemes R. (3), 
Schultz Máté (3), Bohner Zs. 
(2), Lógó Zs. (2), Zsók J. (2), 
Kárpáti K. (1), Papp Á. (1), 
Schultz Martin (1), öngól (1). 
IFJÚSÁGI csapatunknál Ba-
logh János edző munkája beérni 
látszik, egy év alatt a 11. hely-
ről a harmadikra hozta fel a 
csapatot. Az eredményen és a 
játék minőségének javulásán 
túl, a fegyelem megszilárdítását 
tartja a legfontosabbnak. Vallja 
Bujdosó Márton alapvetését, 
hogy „ahol fegyelem van, ott 
van futball is”. A 14 mérkőzé-
sükből hetet megnyertek, há-
rom végződött döntetlennel, 
kettő vereséggel. Valóságos 

gólszüretet rendeztek, 73-szor 
vették be ellenfelük kapuját, 
csak Kelebia rúgott eggyel töb-
bet. A Katymár elleni 19:0-s 
győzelemmel sükösdi rekordot 
állítottak fel, eddig Kunbajának 
rúgtunk 16-ot. Radics József 28 
találatával vezeti a hazai és a 
megyei listát. Kárpáti Zsolt 23-
al a második, a megyein negye-
dik. A további góllövők: Ruff 
L. (6), Pintye K.(5), Kernya K. 
(2), Rácz G. (2), Szabados D. 
(2), Berger D.(1), Marusa M. 
(1), Radics Sz. (1), öngól (2). A 
megszerzett 30 pont és a dobo-
gós helyezés elismerésre méltó, 
osztályzatuk: erős JÓ! Utánpót-
lásunk legnagyobb gondja, 
hogy még mindig nem tudtunk 
serdülő  csapatot indítani, ami 
belátható időn belül nagyon fog 
hiányozni. 
Az U-14-es csapatunk edzői 
teendőit augusztus óta Lógó 
Zsolt látja el. Az első hetek az 
ismerkedéssel és a játékosok 
képességeinek felmérésével 
teltek. Az edzéseken 14-18 fő 
vesz részt, jó a hozzáállás és a 
lelkesedés. Az eredmény egy-
előre szerény, három edző mér-
kőzés után kilenc bajnoki kö-
vetkezett, amelyből kettőt tud-
tak megnyerni. Ettől biztosan 
lesz jobb, ha edzőjük példáját 

követik. 
A „BOZSIK” program palántáit 
(U-7-9-11) Halász István oktat-
ja a játék fortélyaira. A heti két 
edzést 25-3o gyerek látogatja. 
Örömmel vesznek részt a fesz-
tiválokon és tornákon, Ők a 
jövő reménységei. 
Az első fényképen a a második 
helyezett felnőtt csapat látható. 
Álló sor: Lógó Zs., Zsók József 
edző, Szabó Patrik, Schultz 
Máté, Szabó D., Tamás K., 
Halász I., Nemes R., Szabados 
M., Matity D., Pesti F., Szöllősi 
R. Guggolnak: Rozsi J., Hor-
nyák T., Geletta G., Tölgyesi 
M., Molnár Zs.,Kárpáti K., 
Bohner Zs., Schultz Martin,  
Kovács R., Béda  P. A második 
képen a harmadik helyet meg-
szerző ifjúsági csapatunk szere-
pel. Állnak: Balogh János edző, 
Radics J., Nagy D., Rácz G., 
Kernya K., Farkas P., Forgács 
G., Kárpáti Zs. Guggolnak: 
Ruff L., Kővári T., Szabados 
D., Boros R., Marusa M., Ra-
dics Sz., Pintye K., Radics Z., 
Kárpáti M. 
Egészében jó félévet hagytunk 
magunk mögött, jöhet a pihenés 
és a tavaszi hasonló folytatás. 
Addig szép Karácsonyt és Gaz-
dag Új évet kíván minden ki-
nek:                  Varsányi József 
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