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A Sükösdi Általános Iskolában a 
„Sükösdiek a gyermekekért” 
Alapítvány 1996 óta működik. 
Célja a 6-14 éves korosztályú, az 
általános iskolai oktatás formá-
ban részt vevő diákok magas 
szintű művelődésének, az általá-
nos iskolai nevelés és oktatás 
tárgyi feltételeinek, valamint e 
korosztály társadalmi beilleszke-
désének elősegítése, támogatása, 
tehetséges tanulók felkarolása. 
Az alapítvány az alapítók elgon-
dolásai szerint működik. Nagyon 
fontosnak tartjuk a közvetlenül a 
tanulókat támogató tevékenysé-
get  (pl.: versenyek és levelezős 
versenyek nevezési díjainak kifi-
zetéseit, a szakkörök és a tehetsé-
ges tanulók sportolási lehetősé-
geinek biztosítását sporteszközök 
vásárlásával, angolból és német 
nyelvekből az alapfokú nyelv-
vizsga díjainak befizetését.) 
Több éven keresztül pályázatot  
nyújtottunk be „A Köszönjük, 
SIÓ!” Iskolatáska Programra.  
Az oktató munka támogatásaként 
számítástechnikai eszközöket 
vásároltunk. Minden évben tá-
mogatjuk a könyvtári vetélkedőt, 
valamint a Petőfi Szavalóver-
senyt.  
Az év végén a kitüntetett tanuló-
ink ajándékát és a jutalomköny-
vek vásárlását segítjük. 
Az alapítvány bevételi forrásai 
céltámogatások magánszemé-
lyektől, vállalkozóktól és a fel-
ajánlott SZJA 1 %-a . 
Kérjük a tisztelt Olvasót, ha tá-
mogatni szeretné az alapítványt, 
ajánlja fel adója 1%-át vagy ha 
anyagi támogatást adna, akkor a 
befizetését a helyi Takarékszö-
vetkezet pénztáránál teheti meg, 
ahol az adományozó megjelölhe-
ti, hogy mely cél 
megvalósítá-

sának érdekében támogatja az 
alapítványt. 
Személyi jövedelem 1%-át az 
18349496-1-03 adószámra tel-
jesítheti. 
Köszönjük, hogy adományoz 
gyermekeink érdekében! 
„Sükösdiek a  gyermeke-
kért”Alapítvány Kuratóriuma 

�� 
A Voluntas Kulturális Alapít-
vány 2009.április 2. óta működik 
Sükösdön. Az alapítvány céljai 
igen sokszínűek, amit az alapító 
okiratunk tartalmaz. Az elmúlt 6 
évben három sikeres pályázatot 
nyújtottunk be és közel 2 millió 
forintot sikerült lehívnunk. A 
település életét e forrásokból 
tudtuk színesíteni. A pályázatok 
mellett fő célunk a helyben életre 
hívott Ripityom néptánccsoport 
működtetése. A felnőtt csoport 
mellett az idei évtől gyermek 
tánccsoportot is indítottunk. A 
néptánc népszerűsítésére két 
alkalommal sikerült nagyszabású 
tánctalálkozót rendeznünk, vala-
mint ez mellett számos táncházat 
szerveztünk a településen. Kö-
szönjük az elmúlt években nyúj-
tott felajánlásaikat, és kérem, 
segítsék további munkánkat adó-
juk 1%-val. 
Tisztelettel: Voluntas Kulturális 
Alapítvány 

�� 

A Sükösdi Szent Anna Alapít-
vány két évtizede működik a 
településen, melyet a Római 
Katolikus Plébánia alapított. 
Az alapítvány célja a hitoktatás, 
a közművelődés elősegítése, az 
ifjúság keresztény életre nevelé-
se, a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkóztatása, egyleti munka 
elősegítése, cserkészek támogatá-
sa, szabadidő hasznos eltöltésé-
nek elősegítése. Az alapítvány a 

következő közhasznú tevékeny-
ségeket folytatja: szociális tevé-
kenység, családsegítés, nevelés 
és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés. Gyermek és 
ifjúsági érdekképviselet, határon 
túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység. Az elmúlt években 
az alapítvány több nagyobb beru-
házásban vett részt az önkor-
mányzattal együttműködve. Így 
járulhatott hozzá a templomkerti 
játszótér megépüléséhez, a tele-
pülés főterének felújításához, 
valamin az immár negyedik éve 
működő Tanoda program megva-
lósításához. 
A célok további megvalósításá-
hoz tisztelettel kérjük támogatá-
sukat, akár a K&H Banknál ve-
zetett számlaszámon történő 
befizetéssel ( 10402513-
25114760 ), akár adója 1%-nak 
felajánlásával. 

Dr. Miliás László Kuratórium 
elnöke 

�� 

A Sükösdi Óvodásokért Alapít-
vány 2004 - ben alakult, a 
sükösdi óvodás gyerekek támo-
gatása céljából. Az alapítvány 
kezelője három főből álló testü-
let. A testület elnöke: Kissné 
Szente Márta  
Tagjai: Béreginé Bachmann Va-
léria, Kátai- Sándor Erzsébet  
Székhelye:6346 Sükösd Dózsa 
György utca 183. 
Az alapítvány célja, a támogatá-
sokból,f elajánlásokból befolyó 
összegből az óvoda eszközeinek 
fejlesztése, mese-versmondó 
versenyen résztvevők díjazása, 
sportnapon résztvevők díjazása, 
kirándulások útiköltségének 
finanszírozása, hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek felzárkóztatása, segí-
tése, óvodás korú gyerekek sza-
badidős tevékenységének  

Kérjük, támogassa munkánkat adója 1%-val! 

 Tisztelettel meghívunk minden-
kit a 2015. március 15-én dél-
után 16 órakor tartandó ünnep-
ségre a Lakodalmas Házba! 
Részletes program az 5. oldalon! 

Ünnepeljünk együtt 
március 15-én! 
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A Képviselő-testület tovább-

ra is kiemelt célként tekinti a 
községi tulajdonú ingatlanok ener-
giahatékonyságának javítását, mi-
vel ezzel lényeges üzemeltetési 
megtakarítások érhetők el. Ez alap-
ja lehet a közfoglalkoztatás termelő 
célú felhasználásának és az ezen 
keresztüli megtakarítások által 
további közösségi célú fejlesztések-
nek valamint a környezetkímélő 
technológiák terjesztésének.  Ezzel 
összhangban két fejlesztésről sze-
retnék most írni. 
Az egyik a Start mintaprogram bio- 
és megújuló energia felhasználás 
keretében megvalósuló „Császárfa 
energiaültetvény telepítése” című 
projekt.  Miniszteri döntés értelmé-
ben erre 19.709.015 forint 100%-os 

vissza nem térintő támogatást nyer-
tünk. Ebből az összegből 500 darab 
császárfa csemete megvásárlására 
van lehetőségünk, amely fél hektá-
ros terület betelepítésére elegendő. 
Az elnyert összegből a projekt ke-
retében 2015. március 1-től 2016. 
február 29-ig lehetőségünk lesz 14 
fő segédmunkás valamint 1 fő mun-
kavezető bérköltségének biztosítá-
sára. Ezen kívül a munkavégzéshez 
és a gazdálkodáshoz kapcsolódóan 
munka- és védőruházat, kis- és 
nagyértékű tárgyi eszközök beszer-
zése (öntözőeszközök, kéziszer-
számok, traktorra szerelhető fűka-
sza és az öntözővíz biztosításához 
kút fúrása) is elszámolhatóak a 
pályázatban. Ezzel a korábban ön-
erőből megvásárolt szintén fél hek-

tár telepítésére elegendő mennyiség 
egy hektárra egészül ki. Terveink 
szerint a benzinkút mögötti terüle-
ten megvalósuló ültetvény megfele-
lő telepítési forgóval biztosítani 
fogja a meglévő aprítékégető ka-
zánjaink tüzelőanyag ellátását, 
valamint folyamatos értékteremtő 
munkalehetőséget biztosít a  prog-
ramban résztvevő foglalkoztatot-
taknak, nagyobb kihasználtságot a 
korábban beszerzett aprítékoló 
gépnek. 
Szintén az energetikahatékonysági 
fejlesztési terveinkkel összhangban 
szavazott a Képviselő-testület a 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakí-
tása Sükösdön” tárgyú KEOP pá-
lyázat benyújtása mellett, melyen 
26.533.275 forint támogatásban 

részesültünk. A fejlesztés célja a 
fejlesztésben részt vevő intézmé-
nyeink elektromos energia ellátásá-
nak kiváltása napelemes rendsze-
rekkel, amelyek lényeges költség-
megtakarítást eredményeznek kor-
szerű, környezetkímélő működés 
mellett. A beruházás öt közintéz-
ményt fog érinteni, ezek az Iskola, 
Polgármesteri Hivatal, Egészség-
ügyi Központ, Napközi Konyha és 
a Központi Óvoda (az Alvégi Óvo-
da adottságai, elsősorban a fák 
általi árnyékoltsága miatt, nem 
teszik lehetővé a hatékony üzemel-
tetést). Az említett helyszíneken 
összesen 250 m2 napelem kerül 
felszerelésre, melyek éves számított 
összteljesítménye 41720 kwh. Ez a 
helyszíni adottságoktól függően az  

támogatása, óvodahasználók, part-
nerek közreműködésének segítése, 
az óvoda környezetének, az infra-
struktúra fejlesztésének támogatása, 
szociális tevékenység, családsegí-
tés, gyermek- és ifjúságvédelem, 
hátrányos helyzetű csoportok társa-
dalmi esélyegyenlőségének támo-
gatása, nemzeti etnikai kisebbsé-
gekkel kapcsolatos tevékenység, 
települési programok, rendezvé-
nyek támogatása, sport és kulturális 
tevékenységben való részvétel ösz-
tönzése, támogatása. 
Amennyiben támogatni szeretné 
alapítványunkat, adója 1 %-val, 
megteheti. Alapítvány adószáma: 
18367629-1-03 Bankszámlaszám: 

11732033-20019141 
Köszönjük, ha támogatásával Ön is 
hozzájárul a Sükösdi Óvodásokért 
Alapítvány működéséhez. 

Kissné Szente Márta kuratórium 
elnöke 

�� 
Felgyorsult világunkban egyre 
nehezebbé válik a múlt értékeinek 
megőrzése, kutatása. Fontos feladat 
az enyészetnek kitett tárgyak, a 
lakókörnyezet, a lakóhely történel-
mének és történetének megismeré-
se, a tudás, a hagyományok megőr-
zése, kutatása, ápolása és ezek 
megismertetése az idősebb és az 
eljövendő nemzedékkel. A Sükösdi 
Helytörténeti és Kulturális Egye-

sület céljai: Sükösd község keletke-
zésének és történetének kutatása; a 
helyi hagyományok, a népi kultúra 
illetve néprajzi gyűjtés és a min-
dennapi élet eszközeinek felkutatá-
sa, gyűjtése és megőrzése a jövő 
számára. Célunk, hogy a helytörté-
neti kutatások eredményeit a lakos-
ság megismerje, ennek érdekében, 
kiállításokat és összefoglaló füzete-
ket, kiadványokat készítünk. Távla-
ti célunk Sükösd történetének meg-
jelentetése nyomtatott és digitalizált 
formában. Feladatunk továbbá a 
helyi képzőművészekkel, a népi 
hagyományok őrzésével foglalkozó 
személyek történő kapcsolattartás, 
alkotásaik kiállítása, ezáltal megis-

mertetése a község lakosságával. 
Minden évben az Anna-napok kere-
tében színes kiállításon mutatko-
zunk be. Kezdeményezői és támo-
gatói vagyunk az őszi Szüreti felvo-
nulásoknak, a gyűjtött ruhákból 
szívesen kölcsönzünk a népviselet-
be öltöző felvonulóknak. Ebben az 
évben a településen működő többi 
civil szervezettel együttműködve 
kezdeményezünk egy pályázat 
kiírását, amelynek célja Sükösd 
kulturális örökségeinek összegyűj-
tése. Mindezekhez kérjük az Önök 
támogatását! Adószám:18368558-1
-03 

 Koprivanacz Istvánné elnök 
�� 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 
2015. január 28.: 
A Képviselő-testület az első testü-
leti ülésén először módosította a 
sükösdi köztemető használatának 
rendjéről szóló 24/2003.(XI.20.) 
Kt. sz. rendeletet módosító 15/-
2013.(XII.03.) önkormányzati ren-
deletet. Az Országgyűlés törvény-
módosítása kapcsán ismét ki kellett 
tolni egy évvel a szociális temetés 
bevezetésének hatálybalépését 
2016. január 1-re. Megállapította a 
Sükösd, Dózsa Gy.út 203. alatti 
szolgálati lakás volt körzeti megbí-
zott részére történő további 4 hóna-
pos bérleti időszak bérleti díját. 
Polgármester részéről tájékoztatás 
hangzott el az M9 sz. autóút díjfize-
tés visszavonásával kapcsolatban írt 
levélről. Képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az Európai Unió által 
kiírt az Európa a polgárokért – 
Testvérváros-program pályázaton 
részt kíván venni, annak előkészíté-
sét és benyújtását támogatja. Lehe-
tőség nyílt a sportegyesület számá-
ra a parlagfű elleni védekezés céljá-
ra egy pályázat benyújtására, me-
lyet az önkormányzat támogat. 
Tájékoztatás hangzott el a házhoz 
me- nő szelektív hulladékgyűj-

tésről, melyet hamarosan bevezet 
Sükösdön is a közszolgáltató. 
2015. február 11.: 
A Képviselő-testület elé terjesztette 
a polgármester a 2015. évi önkor-
mányzati költségvetést. A képvise-
lő-testület az önkormányzati szin-
ten összesített 2015. évi költségve-
tési főösszegét 556.776 ezer forint-
ban állapította meg. A fejlesztések 
között szerepel a KEOP-4.10.0/
N/14-2014-0193 sz. pályázaton 
nyert az önkormányzat, ez a 
"Fotovoltaikus rendszerek kialakí-
tása Sükösdön" tárgyú fejlesztés. 
Önkormányzati intézmények nap-
elemes energiaellátását valósítják 
meg. A kivitelezés elindításáról és 
BM EU önerő Alapból való igény-
lésről is döntés született. Elmond-
ható, hogy megfontolt költségvetés 
tervezése mellett biztosítható 2015. 
évben is az önkormányzat és szer-
veinek gazdálkodása.   
 2015. február 25.: 
Utoljára módosította a képviselő-
testület a 2014. évi költségvetési 
rendeletet. A 2014. december 31-ig 
lezajlott gazdasági eseményeket 
vezették át a rendeleten. Az Or-
szággyűlés döntése alapján új szo-

ciális rendszer alakul ki 2015. már-
cius 1-től. A helyi önkormányzat-
oknak át kellett dolgozni a hatályos 
szociális rendeleteiket. E munkát a 
sükösdi Képviselő-testület is elvé-
gezte, a módosult pénzbeli és szoci-
ális ellátásokról szóló önkormány-
zati rendelet 2015. március 1-től 
indított eljárásokban már alkalma-
zandó. Olyan ellátási formákat 
határozott meg az önkormányzat, 
melyek a lakosság igényeit, 
rászorultsági helyzetét és az önkor-
mányzat gazdasági lehetőségeit 
egyaránt figyelembe veszi. A pol-
gármester beszámolt a Sükösdön 
2015.évben várható közfoglalkozta-
tás alakulásáról. 
Hivatali hírek 
Új szociális támogatási rendszer 
Sükösdön a pénzben és termé-
szetben megállapítható ellátások-
ról 
2015. február 28-val a sükösdi 
önkormányzat által biztosított meg-
szűnő szociális ellátások: 
Önkormányzati segély, foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás, rend-
szeres szociális segély, méltányos 
közgyógyellátás, lakásfenntartási 
támogatás, hulladékszállítási köz-

szolgáltatási díj kompenzálása. 
2015. március 1-től a sükösdi ön-
kormányzat által megállapítható 
ellátások: 
Települési támogatás rendszeresen 
szedett gyógyszerkiadások viselé-
séhez, települési támogatás lakha-
táshoz kapcsolódó rendszeres ki-
adások viseléséhez, rendkívüli 
települési támogatás, pénzbeli csa-
ládi szociális segély, iskolakezdési 
támogatás. 
A már megállapított és folyamatban 
lévő lakásfenntartási támogatás és 
méltányos közgyógyellátás a hatá-
rozatban szereplő időszakban még 
érvényben marad. A foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás ügyekben 
2015. március 1-től a Bajai Járási 
Hivatal jár el. Az ellátás kifizetése 
2015. április hónaptól nem a Pol-
gármesteri Hivatal feladata. Az új 
típusú szociális ellátásokról a Sü-
kösd Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 4/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelete ad 
szabályozást. Megtekinthető az 
önkormányzati honlapon és a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 
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egyes intézmények éves elektromos 
energia szükségletének 70-90%-os 
kiváltását tudja megvalósítani. 
Mivel ez a pályázat is 100%-os 
támogatású, így a beüzemelést 
követően azonnali megtakarítást 
eredményez, melynek mértéke 

várhatóan évi 1,5-2 millió forintot 
tesz ki nagyjából 39 tonna/év üveg-
házhatású gáz kibocsátásának csök-
kentése mellett. Az időszakosan 
jelentkező többlettermelést az 
áramszolgáltató hálózatába táplálja 
a rendszer, illetve szükség esetén 

„hagyományos” módon, szintén a 
hálózatból kapja vissza a fogyasztó 
intézmény („kétirányú” mérőórán 
keresztül). Az elszámolás a törvény 
szerint a szerződéses egységáron, 
kilowatt alapon történik. A rendszer 
beüzemelése nyár végéig megtörté-

nik. Bízunk benne, hogy a gyártó 
által vállalt 25 év garanciális időt 
alapul véve hosszú időn keresztül 
tudjuk az intézményeinket korsze-
rű, olcsó és környezetbarát elektro-
mos energiával ellátni.  

Soós Gergő alpolgármester 

Tájékoztatás 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 
Sükösd Nagyközség Önkormány-
zata, a temetőben a sírok, kripták 
körül elvégezendő kőműves mun-
kák kivitelezésére, egyik he-
lyi vállalkozóval sem kötött szer-
ződést. Ezt nem is tehetné, hiszen 
az minden hozzátartozónak saját 
választása, hogy a munka elvégzé-
sét kitől rendeli meg. Téves, és 
valótlan állítást tesz az, aki az ön-
kormányzatra hivatkozva ad a 
munkavégzésre ajánlást. Ha ezzel 
kapcsolatban bárkiben bizonytalan-
ság merül fel, kérem tájékozódjon 
a Polgármesteri Hivatalban! 

Tamás Márta polgármester 

Sükösd Biztonságos Jövő-
jéért Alapítvány 

Ismerjék meg a Sükösd Biztonsá-
gos Jövőjéért Alapítvány 2014. évi 
tevékenységét. 
Az alapítvány az előző évben 
bankszámlájára összegyűjtött tá-
mogatásokból elsődlegesen a Sü-
kösdön működő Mezőőri szolgálat 
támogatását tekintette kiemelt fel-
adatának. Annál is inkább, mert a 
településen tevékenykedő mezőőr 
munkája nyomán sikerült vissza-
szorítani a mezőgazdasági területen 
történő terménylopásokat, csökkent 
a falopások száma, illetve nőtt a 
tettenérések száma, melyet megfe-
lelő intézkedés követett. Több 
esetben megtalált a mezőőr illegá-
lis szemétlerakást folytatókat. 
Rendszeresen járőrözött a település 
kül- és belterületi szakaszain bele-
értve a Duna-parti üdülőövezetet, 
tanyák környékét is. A lakosság 
rendszeresen kért tőle segítséget, és 
élt felé jelzéssel, segítve ezzel is 
munkáját. Munkájában kiemelt 
terület volt az idősekkel való rend-
szeres kapcsolattartás, problémáik-
nak, jelzéseiknek segítő kezelése. 
Tisztelettel kérjük, ha fent leírt 
tevékenységet támogatásra érde-
mesnek ítéli, úgy a helyi Takarék-
szövetkezetnél vezetett bankszám-
lára (52300033-10021684) történő 
befizetéssel segítse az alapítvány 
2015. évi munkáját. 

Rozsi József kuratóriumi elnök 

Felhívás 
Molnár István Szabadság utca 11. 
szám alatti lakos kérésének teszünk 
eleget e hírrel, melyben felháboro-
dásának kíván hangot adni, hogy 
2013-as év karácsonya után, 2014-
ben is ellopták a lakása elé ültetett 
fenyőfáját, melyet az első eset után 
nyugdíjából pótolt. Mindamellett, 

hogy az elkövető bűncselekményt 
követ el, kérem tartsuk tiszteletben 
az ott lakó környezetének szépíté-
sére irányuló törekvését. 

Tamás Márta polgármester 
Elkezdődött a szociális rend-

szer megújítása  
A szociális ellátások rendszere 
2015. március 1-jétől jelentős mér-
tékben átalakul. Az állam és az 
önkormányzat segélyezéssel kap-
csolatos feladatai élesen elválasz-
tásra kerülnek. A rendszeres szoci-
ális segély helyébe lépő egészség-
károsodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás, valamint a foglalkozást 
helyettesítő támogatás 2015. már-
cius 1-jétől a Bajai Járási Hivatal-
nál intézhető. 
A Járási Hivatal által nyújtott szo-
ciális támogatások az alábbiak: 
- aktív korúak ellátása: foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás, egész-
ségkárosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás, 
- időskorúak járadéka, 
- ápolási díj (alapösszegű, emelt 
összegű és kiemelt ápolási díj), 
- közgyógyellátás (alanyi és nor-
matív formák), 
- egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság. 
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy a 2015. március 5-ig 
esedékes kifizetéseket még a tele-
pülési önkormányzatok fogják 
folyósítani. A 2015. március hó-
napra járó – április 5-ig esedékes – 
támogatási összegek utalásáról már 
a megyei kormányhivatalok, illetve 
a járási hivatalok gondoskodnak 
majd. E támogatási összegek az 
ügyfelek döntése alapján bank-
számlára, vagy lakcímre kerülnek 
kiutalásra, a támogatások kész-
pénzben történő kifizetésére nincs 
lehetőség! 
A Bajai Járásban az aktív korúak 
ellátásával kapcsolatos támogatá-
sok, így a foglalkoztatást helyette-
sítő, illetve az egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatás a 
Bajai Járási Hivatal települési ügy-
segédeinél intézhető, akik minden 
nap fogadják az ügyfeleket a Járási 
Munkaügyi Kirendeltségen (Baja, 
Czirfusz F. u. 13.) és a Kormány-
ablakban (Baja Deák F. u. 11-13), 
valamint a Járási Hivatal illetékes-
ségi területéhez tartozó települése-
ken előre meghatározott és meghir-
detett időpontokban a települések 
polgármesteri hivatalaiban. 
A pénzbeli és természetbeni szoci-
ális ellátásokat érintő, 2015. márci-
us 1-jétől hatályos változásokkal 

kapcsolatos részletes tájékoztató 
anyag elérhető a www.bkmkh.hu 
weboldalunkon. 

Dr. Szenoradszki Endre járási 
hivatalvezető Bajai Járási Hivatal 

Alapkőletétel 
2015. február 23-án hétfőn délután 
4 órakor került sor a Felső-Bácskai 
Ivóvízminőség-javító Program 

keretében megépülő, Sükösd és 
Érsekcsanád vízellátását biztosító 
vízmű alapkőletételére. 
A projekt munkálati során, melyek 
tavasszal megkezdődnek mindkét 
településen, Sükösd területén egy 
új mélyfúrású kút létesítésére is sor 
kerül. Emellett hálózatrekonstruk-
ciós munkák keretében tolózárak, 
tűzcsapok, és egyes fogyasztói 
bekötések, valamint  magas hálóza-
ti veszteségű vezetékszakaszok 
cseréje valósul meg. Az új rendszer 
a vízben jelenlévő vas, mangán, 
arzén, ammónia szűrését is elvégzi. 

Keszei Zoltán projektkoordinátor 
 

MENZA 
Az óvodás és az iskolás gyermekek 
étkeztetését évek óta az önkor-
mányzat által üzemeltetett Napközi 
Konyha látja el. 
E tevékenységet bővíti az ételfutár 
szolgálat, melyet jelentős számú 
lakos vesz igénybe. 
Alapanyagainkat főként helyi és 
környékbeli termelőktől szerezzük 
be, amit három éve helyben termelt 
konyhakerti termények egészítenek 
ki. 
Idén lépett érvénybe a NÉBIH által 
kiadott közétkeztetési törvény, 
mely miatt változtatnunk kellett az 
étlapok összeállításán, az ételek 
elkészítési módján. 
A lakossági ellátást ez nem befo-
lyásolja olyan nagy mértékben, 
hiszen a választható B menüben 
igyekszünk a házias ízeket megtar-
tani. Viszont kevesebb sóval, cu-
korral kell főznünk. Soványabb 
húsokkal dolgozunk. Reform köre-
teket is készítünk.(bulgur, hajdina, 
kuszkusz) Teljes kiőrlésű pékáru-

kat adunk a gyerekeknek sok gyü-
mölccsel és zöldséggel. 
Csatlakoztunk a Minta Menza 
programhoz, melynek képviselői 
tanácsokkal segítenek még egész-
ségesebbé tenni ételeinket. 
Célunk a megszokott ízek fokoza-
tos változtatása gyermekeink 
egészséges fejlődése érdekében.  

Bencses Emőke élelmezésvezető 

8. Bácskai Hurka és Kol-
básztöltő fesztivál 

A Képvise-
lők csapatá-
val vett részt 
Sükösd az 
idei 8. Bács-
kai Hurka és 
Kolbásztöltő 
feszt iválon 
február 7-én. 
A képviselő 
urak által 
ízesített és 
e l k és z í t e t t 
k o l b á s z t , 
Tamás Márta 
és Soós Dénes sütötték meg a csa-
pat, és a kóstolni vágyók számára. 

Szerkesztő 

90 éves Marika néni 
Január 18-án töltötte be 90. életé-
vét Vörös Józsefné Radics Mária. 
Tamás Márta polgármester és 
Tamaskó Jenőné Anna Sükösd 
Nagyközség anyakönyvvezetője 
köszöntötte őt e jeles ünnepen a 
falu nevében. 
Jó egészséget kívánunk! 

Szerkesztő 
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Wass Albert és Arany János 
szobrának megkoszorúzása 

Február 20-án ünnepi irodalomóra 
keretén belül emlékeztünk meg a 
két költőről a 6. osztály tanulóival. 
Először Wass Albert munkásságát 
mutatta be Sipos Kata a csoport 

tagjainak figyelmét felkeltve érde-
kes előadásával. Utána Tóth Evelin 
gyönyörű kiselőadása kápráztatta el 
a hallgatóságot reprezentatív képes 
tablójával. A második órában ellá-
togattunk a sükösdi Művelődési 
Házhoz, ahol kegyelettel helyeztük 

el az emlékezés 
virágkoszorúit a 
két költőgéniuszt 
ábrázoló mellszob-
roknál. Rendkívül kellemesen telt 
el ez a két magyar óra, hiszen a 

tanulók részesei lehettek egy kis 
ünnepélyes múltidézésnek. 
Gálosné Ádám Edit magyar szakos 

tanár 

Ami az előző számból kima-
radt: Óvoda bál 2014 

2014. november 22-én megren-
dezésre került, a már hagyo-
mánnyá vált, jótékonysági óvoda 
bál. A Sükösdi óvodások Szülői 
Szervezete által megszervezett, 
és lebonyolított magas szintű 
rendezvény kitűnő hangulatban 
és az eddigi éveket felülmúló 
bevétellel büszkélkedhet. A belé-
pő-, tisztelet-, tombolajegyekből, 
a pénzbeli támogatásokból befo-
lyó összeg, 605.000 Ft. A bált, 
Dudásné Grau Ágnes ÁMK igaz-
gatónő köszöntő beszédével nyi-
totta meg. A vendégeknek, a 
finom és bőséges vacsorát, az 
iskolakonyha dolgozói biztosítot-
ták. Az est zenei hangulatát a 
dusnoki Koktél zenekar szolgál-
tatta.  A remek szervezésnek, a jó 
hangulatnak  és az emberek ön-
zetlen felajánlásainak, támogatá-
sainak köszönhetően  évről évre 
egyre színvonalasabb és sikere-
sebb  az óvoda bál, ahol ismerő-
sök, barátok, baráti társaságok, 
együtt szórakoznak egy jó, és 
nemes ügy érdekében.   Számom-
ra nagy örömet jelentett, hogy 
olyan szülőkkel is találkoztam a 
bálon, akiknek gyermekei már 

nem óvodások. Az alapítvány 
számlájára befolyt összegből 
támogatjuk a gyerekek színházba 
utaztatását, kirándulásaikat. Cé-
lunk, óvodánkba járó gyermekek 
környezetének még szebbé tétele, 
udvari és csoportszobai eszköztá-
runk bővítése, öltözőszekrények 
felújítása. A Sükösdi Óvodáso-
kért Alapítvány elnökeként sze-
retném megköszönni a szülőknek 
az áldozatos munkájukat, hogy 
ez a bál létre tudott jönni. Köszö-
net mindazoknak, akik pénzbeli 
támogatásukkal és egyéb felaján-
lásukkal hozzájárultak a bál sike-
rességéhez. 
Pénzbeli támogatók voltak: Agro 
Sükösd Kft., Bakos Kft., 
BioKopri Kft., Haris Endre, Ko-
vács Ervin, Németh József,  Ta-
más Márta,  
Egyéb támogatások: Dezsericzki 
József, Fehér Akác vendéglő, 
Gruber Attila, Iskola napközi 
konyha, Bencses Emőke, Kés-
márki Kft., Sükösd Nagyközség 
Önkormányzata, Szabó Erika, 
tombola felajánlások, szülői 
felajánlások.  

Kissné Szente Márta Sükösdi 
Óvodásokért Alapítvány elnöke 

A TANODA hírei 
A TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-
0004 kódszámú Szent Anna Ta-
nodában 2015. február 17-én a 
farsang jegyében egy kellemes, 
jó hangulatú délután résztvevői 
lehettek a tanodás gyerekek és 
mentoraik. Azon túl, hogy jelme-
zekbe öltöztek, volt arcfestés, 
csillámtetoválás, finom ropogtat-
nivalók és forró tea, sokak örö-
mére a Balázs gyerekek szívderí-
tő táncbemutatót is tartottak. A 

szabadfog-
l a l k o z á s 
alatt min-
denki a ked-
vének meg-
f e l e l ő e n 
tölthette el a 
d é l u t á n t . 
Volt, aki a 
számítógépes játékok bűvkör-
ében, vagy pingpongozással, de 
legfőképpen a jóízű beszélgeté-
sek és a sok nevetés határozta 
meg a hangulatot. 

Faragó Nóra 

 

Óvodai hírek 
Február végén befejeződik  
„Mosoly” című IPR pályázatunk 
megvalósítása az alvégi óvodában. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma szociális ügyekért és társadalmi 
felzárkóztatásért felelős államtitkára 
517.500 ft vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesítette óvodánkat. 
A támogatásból  a hátrányos helyze-
tű gyerekek szociális hátrányainak 
enyhítése mellett (élelmiszercsomag 
karácsonyra) sikerült olyan kulturális 
és sport rendezvényeket szervezni, 
melyek  lehetővé tették a z IPR prog-
ramban részt vevő gyermekek, azok 
szüleinek, kísérőinek a részvételét is. 
Ilyen rendezvény volt pl. a gyermek-
nap, Családi sportnap, kirándulás, 
adventi munkadélután, farsangi ze-
nés műsor, koncert, stb. A választha-
tó  tevékenységek közül kiemelném 
a pszichológus alkalmazását a pro-
jekt idejére. A fentieken túl néhány 
eszköz, szakkönyv, segédanyag 
vásárlására is adódott lehetőség. 
Február elején megtartottuk farsangi 
bálunkat az óvodában.  A gyermekek 
szebbnél szebb jelmezeket öltöttek 
magukra.  Az  alvégi óvodában 
Frederico és Bonifác szórakoztatta a 
gyerekeket, a központi óvodában 
táncházzal színesítettük a programot 
egy profi néptáncos segítségével. 
Amikor a táncos kedv alább hagyott, 
az óvónők különböző ügyességi 
játékokkal emelték a nap hangulatát. 

Januárban megtartottuk az immár 
hagyományos beiskolázás előtti 
szülői értekezletünket a leendő elsős 
tanítókkal az iskola vezetőségével. 
Meghívott vendégként részt vett a 
programon Tamás Márta polgármes-
ter és Soós Gergő alpolgármester is. 
Ispánné Csóka Gabriella megbízott  
igazgató bemutatta az iskolát, a 
programokat, szakköri lehetősége-
ket, a tanítók – Németh Mónika, 
Kusztorné Varga Edit -
bemutatkozásuk után az első osztály-
lyal kapcsolatos  néhány fontos in-
formációt közöltek a  jelenlévő szü-
lőkkel, majd lehetőség adódott kötet-
len beszélgetésre is. 
Az alvégi nagycsoportban  
„Jégvilág” címmel témahetet szerve-
zett az óvónő (Lógó Andrásné) feb-
ruár hónapban. A téma feldolgozása 
közben  ismeretet szereztek a gyere-
kek a téli csapadékfajtákról, a víz 
halmazállapot változásairól.  Nyílt 
nap keretében a szülők és a leendő 
tanítók is betekintést nyerhettek a 
témahét eseményeibe, történéseibe.  
A központi óvoda nagycsoportjában 
március elején veszi kezdetét a Víz 
projekt: Környezettudatos életmód 
kialakítása- a víz az élet egyik létele-
me címmel. A projekt közel négy 
héten keresztül tart, melynek kereté-
ben itt is szervezésre kerül ( Vargáné 
Gyenis Barbara) a nyílt nap a szülők, 
tanítók részére. 
Dudásné Grau Ágnes ÁMK igazgató 

Sükösdi „porontyok”  
A Sükösdi ÁMK Napközi Otthonos 
Óvodában a 2014-2015-ös nevelési 
évben is úszásoktatáson vettek részt 
a nagycsoportos óvodások. Az alvégi 
óvodából 5, a központi óvodából 9 
gyermek ismerkedhetett az úszás 
alapjaival 15 alkalmon keresztül, 
Pass Ferenc úszásoktató vezetésével. 
Az alvégi ovisok szállítását a szülők, 
a központi óvodásokét az Önkor-
mányzat által biztosított kisbusszal 
és szülői segítséggel tudtuk megol-
dani, amit ezúton is szeretnénk meg-

köszönni. A vízzel történő barátko-
zás során különféle játékos feladato-
kon keresztül ( szökőkút fújás, 
kincsvadászat, tengeri csillagként 
lebegés, karikakéz-békaláb) sajátít-
hatták el a mellúszáshoz, hátúszás-
hoz szükséges technikákat. Pár alka-
lom után nagy várakozással számol-
ták, mennyit kell aludni a következő 
uszis napig, a tanfolyam végén pedig 
az ügyes úszópalánták oklevelet 
vehettek át, melyen matricákkal 
jelezték a különböző fázisok sikeres 
teljesítését.  

Vargáné Gyenis Barbara  óvónő 
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Asztalitenisz 
Kedden, pénteken és 

vasárnap délután 16:00-
tól 19:00-ig a Lakodal-

mas Házban. 

AA csoport találkozói 
minden szerdán 

délután 5 óra-
kor . 

Internetezési lehetőség 
minden munkanapon! 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15-
19 óráig. 

Nyitva: Hétfő: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 

Népdalkör 
Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk hétfőnként este 1/2 7-től a Mű-
velődési Ház nagytermében! 

 
Jógagyakorla-
tok és meditá-
ció keddenként 
este 6 órától. 

Hétfőn, szerdán és pén-
teken este 6 órától  a Művelő-

dési Ház előtt. 

    Állandó  
rendezvényeink 

 

Minden csütörtökön este 6 órától várjuk 
körünkbe a Kertbarátokat! 

A Mozgáskorlátozottak Egyesület 
fogadóórái  

a Művelődési Házban  

Szombat délután 17.00-18.00 óra között a sportcsarnokban  

női foci edzések vannak. Szeretettel várjuk az ebben a sportágban 
mozogni vágyókat! 

 
Március 14-én 

számítógépes tan-
folyam indul a 
könyvtárban. 

 
Március 14-én 

Szegeden a Dóm 
téren Árvízi Em-

léknapok. 
 

Március 15. 16:00-
kor Nemzeti ün-

nepünk a Lakodal-
mas Házban. 

 
Március 28-án 
10:00-12:00-ig 

Húsvétváró 
készülődés a Mű-
velődési Házban 

 
Májusban indulnak 
a könyvtári vetélke-

dők! 

�� 

A Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének fogadóórái 
A helyi Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületének fogadó-

órái a 2015. évben a követ-
kező időpontokban lesznek: 
2015. 01.06. 2015.02.03. 
2015.03.03. 2015.04.07. 

2015.05.05. 2015.06.02. 
2015.07.07. 2015.08.04. 
2015.09.01. 2015.10.06. 
2015.11.03. 2015.12.01.  

A fogadóórák a megjelölt 
napokon délután 13-15 
óráig lesznek a Művelődési 
Házban.         Stróbl Mária 

KÖNYVTÁRI HÍREK 
Januárban 104 sükösdi olvasó 
(köztük 56 általános iskolás) fejtette 
meg az „Anyanyelvi hétpróba” fel-
adatait. A fejtörők nehézsége ellenére 
számos jó, sőt hibátlan megoldás 
született, a legügyesebbek hamarosan 
jutalomban is részesülnek. 
Tavasszal, májusban tizenkettedik 
alkalommal kerülnek megrendezésre 
a helybeli általános iskolások számá-
ra meghirdetett könyvtári vetélkedők. 
Az alsó tagozatosoknak magyar nép-
mesékből és mondákból, a felső tago-
zatosoknak pedig a magyar történe-
lemhez kapcsolódó mondákból, törté-
netekből lesznek feladatok. Minél 
több lelkes sükösdi iskolás jelentke-
zését várjuk a versenyekre! 
Számítógépes tanfolyam indul elő-
reláthatólag 2015. március 14-től a 
sükösdi könyvtárban. Elsősorban 
azoknak a felnőtt embereknek szeret-
nénk segítséget nyújtani, akik egyál-
talán nem tudták eddig még elsajátí-
tani a digitális írni-olvasni tudás alap-
vető ismereteit, de erre lenne igé-
nyük. 
A szolgáltatást igénybe veheti: 
- bárki, aki a helyi könyvtárba beirat-
kozik és 16 évesnél idősebb; 
- a többféle időpontban és időbeosz-

tással meghirdetett 30 órás tanfolya-
munkra a helyi könyvtárban jelentke-
zik; 
- az Internet-használói tanfolyam 
díjához mindössze 2.500,- Ft, a nyug-
díjas jelentkező kedvezményt kap, 
1.500,- Ft hozzájárulást fizet. 
Az Internet-használói tanfolyam 
során elsajátítható ismeretek, meg-
szerezhető kompetenciák: a hallgatók 
alapfokon számítástechnikai ismere-
teket szereznek, képessé válnak alap-
szinten szöveget szerkeszteni, elsajá-
títják az elektronikus levelezési isme-
reteket, képessé válnak információt 
keresni az interneten, megtanulják az 
elektronikus ügyintézés folyamatát, a 
képzés során fejlődik kapcsolatterem-
tő képességük, finomulnak szociális 
kompetenciáik. 
A tanfolyamokat a Katona József 
Könyvtár által megbízott szakképzett 
oktatók vezetik. A helyi könyvtár 
nyitvatartási idejében a hallgatóknak 
lehetőségük van egyéni gyakorlásra. 
A tanfolyam minimum 10, maxi-
mum 15 fő részvételével hetente 
kétszeri alkalommal kerül lebonyolí-
tásra: szerdán 16:00-20:00-ig és 
szombaton 9:00-13:00-ig. Akinek 
van saját laptopja Windows 7 operá-

ciós rendszerrel, kérjük, hozza ma-
gával. Kérjük, jelentkezzen minél 
hamarabb személyesen a könyvtár-
ban, ha érdekli a tanfolyam, hogy 
beleférjen a létszámba! 

Szerletics Róbert könyvtáros 
 

Húsvétváró játszóház a Mű-
velődési Házban 

Március 28-án szombaton délelőtt 
10.00 és 12.00 óra között Húsvétváró 
készülődés lesz a Művelődési Ház-
ban. Kézműves és játékfoglalkozá-
sok, játékbörze, használt játékok adás
-vétele, valamint állatsimogató a 
főtéri parkban. Részletek Szabó Erika 
művelődésszervezőnél ( 70/3747551) 

Szerkesztő 
Ünnepi program március 15-én 
Időpont: 2015. március 15. vasárnap 
16.00 óra. Helyszín: Lakodalmas 
Ház. Program: 
- Ünnepi köszöntő 
- Sükösdi Általános Iskola műsora 
- Népdalkör  
- Ripityom tánccsoport 
- Koszorúzás a főtéren 
Aki koszorúzni szeretne az ünnep 
alkalmából, azt kérjük jelezze a mű-
velődésszervezőnél! ( 70/3747551) 
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Fekvenyomás: 
Idén az első hivatalos versenyre a 
sükösdiek közül Szabó Balázs 
nevezett be. A bajai Sugó Power 
SE tagjaként Vésztőn vett részt a 
RAW Országos Fekvenyomó Baj-
nokságon. 
187,5 kg-
os nyomá-
sával a 
Masters I 
korcsoport 
és 120 kg-
os súlycso-
port első 
helyezettje 
lett, ezáltal 
már négy-
szeres ma-
gyar baj-
nok! Ugyanezzel a nyomásával a 
felnőtt mezőny és a Masters I kor-
csoport abszolút versenyének 
ezüstérmese is lett. Az összesítés-
ben a Sugó Power SE a csapatver-
seny bronzérmét hozhatta el. Gra-
tulálunk!              Mülbacher Tünde 
Kerékpározás: 

Lassan beköszönt a hivatalos ke-
rékpáros szezon, amit azt hiszem 
minden hobbikerékpáros nagyon 
vár már. Aki nem használta bringá-
ját ősszel illetve télen, annak min-
denképpen érdemes átnézni vagy 
átnézetni,  hogy nehogy első indu-
láskor meglepetés érje. Tavasszal 
jó néhány bringás esemény várható 
országszerte, illetve a közelünkben 
is. Egyelőre nincs pontos időpont 
de a tavalyihoz hasonlóan április 
első felében ismét megtartanánk a 
tavaszi gemenci tekergést, elsősor-
ban a falubelieknek de természete-
sen vendégbringásokat is szívesen 
látnánk. Áprilisban lesz Kiskőrö-
sön a Petőfi Sándor teljesítménytú-
ra, ami egy igazán színvonalas 
gyalog illetve kerékpáros túra. A 
tavasz mindig legjobban várt ese-
ménye a Balatonkör bringatúra, 
amelyből idén már kettő is lesz. Az 
első április 25.-én, a második pedig 
a május 1-jei hosszú hétvégén lesz, 
úgy hogy most már válogathatunk 
is. A környéken továbbra is szerve-
zünk hosszabb rövidebb túrákat, 

melyekre mindenkit várunk és a 
Bringázzunk együtt facebook cso-
portból szerezhettek tudomást ró-
luk. Addig is bringázz, fuss, gyalo-
golj (vagy végezz bármilyen test-
mozgást) Sükösd!       Pataki Attila 
Futball: 
A Sükösdi Sport Club Egyesület 
szeretettel várja a régi és leendő, új 
focistáit az alábbi korosztályokban 
és időpontokban. U7-U9-U11: 
kedden és pénteken 16-18-ig. U17: 
kedden és pénteken 16:30 - 18-ig. 
U21: kedden és pénteken 17-18:30
-ig. Felnőtt: kedd, szerda, péntek 
18:-19:30-ig.    Halász István elnök 
Asztalitenisz: 
A 2014-15-ös tanévben megrende-
zett asztalitenisz 
diákolimpián az I-
IV korcsoportban a 
Sükösdi Általános 
Iskola fiú csapata 
II. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: 
Kővári Tamás 8. és 
Ruff Lénárd 7. 
osztályos tanulók. 

Egyéniben Ruff Lénárd 4. és Ruff 
Martin 4. helyezést értek el. Kővári 
Tamás a legjobb 8 közé jutott. 
A Sükösdi Szilveszter Kupát 
Béregi Dávid nyerte meg. Béregi 
Bence a Tekszol Kupa 2. helyezé-
sét érte el. 
Úszás: 
A diákolimpia keretében megren-
dezett úszóversenyen a Sükösdi 
Általános Iskolát Kernya Kincső 4. 
osztályos tanuló képviselte. 50 m-
es hátúszásban és 50 m-es gyors-
úszásban is 3. helyezést ért el.  
Maraton: 
Kolluti Margit a borotai maraton 
futáson 1. helyen teljesített. 

Szerkesztő 

Cserkészhírek 
Február 6-án ünnepelték a cserké-
szek a farsangot. Bár a havazás és 
az influenzajárvány miatt kissé 
szűkebb körben, de vidáman gyűl-
tek össze a farsangolni vágyók. A 
tréfás, érdekes jelmezek mellett, 
melyek közül az idei évben a 
győztes a polip, és az áldozatát 
elejtő cápa volt, játékban, jókedv-
ben, táncban és érdekes nyeremé-
nyekben sem volt hiány. 

A felnőttek egy héttel később 
Bálint napján báloztak, ahol a 
tombolasorsolás után tűzijátékkal 
is megünnepelték a telet búcsúzta-
tó farsangot. 
Árvízi Emléknap 2015. március 
14-én délelőtt 10 órától a szegedi 
Dóm téren. Az idén is utazunk, 
részletekről érdeklődj a cserkész-
vezetődnél, vagy a program hiva-
talos honlapján a 
www.arvizinap.cserkesz.hu –n! 

Ünnepi miserend 
Március hónapban még 5 órakor 
kezdődnek az esti szentmisék. Pén-
tekenként fél öttől keresztúti ájtatos-
ságot tartunk a templomban. 
Húsvéti miserend: 
Április 2. Nagycsütörtök 18:00 óra-
kor lesz szentmise az utolsó vacsora 
emlékére. 
Április 3. Nagypéntek reggel 9:00 
órakor keresztút, jó idő esetén a 

temetőben. Az esti szertartás 18:00 
órakor kezdődik 
Április 4. Nagyszombat az esti szer-
tartás 18:30-kor kezdődik tűzszente-
léssel. 
Április 5. Húsvétvasárnap reggel 
9:00 órakor és délelőtt fél 11-kor 
lesznek szentmisék. 
Április 6. Húsvéthétfő 9:00 órakor 
lesz szentmise.           

                          Lei János plébános 

 
Képek a Snassz 
engedélyével 

www.snassz.hu 
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A sükösdi futball története 18. rész 
1980 július 12.-én hazaérkeztünk a 
tengerparti nyaralásról, tele friss 
élményekkel, jó hangulatban foly-
tatódott a nyári felkészülés az 1980
-81-es bajnoki rajtra, a 18 csapatos 
megyei első osztályban. Kiesett a 
Bajai Tsz. SK, a Honvéd Szamuely 
SE és a Honvéd Gábor Áron SE. 
Visszajött az NB. II.-ből a János-
halma, a bajnok Bajai SK elbukott 
a DÉLÉP.-Szegeddel  vívott osztá-
lyozón az NB. II.-be jutásért, így 
negyedikként a Tompának is bú-
csúznia kellett a megyei első osz-
tálytól. Felkerült viszont a Hartai 
SK, a Honvéd Radnóti SE és a 
Miske csapata. 
A mi házunk táján lényeges válto-
zás nem történt. A vezetőség (Dr. 
Maruzsa Vencel, Lógó András, 
Lógó János, Varsányi József) az 
évek során kialakult és bevált sze-
reposztásban végezte munkáját, de 
mellettük segédkezett már a fiatal 
Ribár István is. Varga Imre folytat-
ta az edzői munkáját, az ifjúságia-
kat Kámán László, a serdülőket 
Dózsa János vezette.                     
Az őszi szezon l98o augusztus 3.-
án indult az alábbi játékos kerettel: 
Szente, Ikotity, Jagicza, Bada, 
Lakner, Kovács M., Faddi II. 
Lógó A, Szabó A. (Johstonne), 
Marusa, Reich, Páncsics, Kollár, 
Sudár, Bajai, Koprivanacz, Re-
ich, Baros. Munkahelyi elfoglaltsá-
ga miatt a teljes évet kihagyta Tóth 
Gyula. Páncsics lábujj-törése, 
Lakner  házépítése miatt alig lépett 
pályára. Németh Zoltán a katona 
idejét töltötte, Kernya Tibort elvit-
te az NB I-es MTK-VM. Négy 
alapembert kellett volna azonnal 
pótolni ahhoz, hogy a korábbi évek 
színvonalát tartani tudjuk. Eredmé-
nyeink azt mutatták, hogy ez nem 
sikerült, annak ellenére, hogy az 
ifjúsági csapatból már ott kopogta-
tott Lógó II. János (81 februárjától 
már ő is katona), Lógó Zoltán, 
Pesti Ferenc, Hernádi Gábor, 
Takács Tibor, az 1983-ban tragi-
kus balesetben elhunyt Kovács 
István és Dobai. 
A sorsolás nem volt kegyes hoz-
zánk:  az  NB. II.-be igyekvő BSK-
nál kezdtünk 11oo néző előtt. Há-
rom gólt kaptunk, amelyre csak 
Szeitznek volt válasza (3:1). A 
szintén bajnoki címre törő Kun 
Béla SE-t fogadtuk, Lógó András 
góljával az 1:1-es döntetlen nagyon 
jó eredménynek számított, s ha 
Jagicza nem hibázza el a 11-est, a 
hét szenzációjával szolgálhattunk 
volna. Fajszon 5oo néző várt ben-
nünket, Szente végig remekelt, de 
ez kevés volt, még a döntetlenhez 
is, 1:0-ra nyertek. Lajosmizse kö-
vetkezett, a 83. percben Páncsics 
döntötte el a két pont sorsát a ja-

vunkra (1:0). Ezzel véget ért a 6 
éves átok, hiszen Lajosmizse volt a 
mezőny egyetlen csapata, akitől 
eddig egyetlen pontot sem tudtunk 
elvenni. Kecskeméten a KTE-nél 
minden csapatrészünk gyengélke-
dett és elszenvedtük az ősz legna-
gyobb vereségét, a 4:0-át. Miske jó 
csapattal és nagy reményekkel 
érkezett  (nem alaptalanul) ennek 
ellenére Kovács M. már a 4. perc-
ben megszerezte a vezetést, amit 
Lógó A. nagyszerű góljával  meg-
toldott  ( a félpályáról indult és a 
kapuig meg sem állt). Látványos, jó 
futballt láthatott a közönség, a ka-
pusok (Szente és Domonkos) egy-
mást múlták felül. A vége 2:1 lett a 
javunkra. Az újonc Harta 600 fana-
tikus szurkolójának szakadatlan 
buzdítása mellett 3:0-ra helyben 
hagyott bennünket. A Mezőfi SE-
vel itthon nem volt szerencsénk. 
Botrányos játékvezetés mellett az 
utolsó percben vesztettünk (1:2). 
Ezután jobb irányt vett a hagyomá-
nyos sükösdi kiszámíthatatlanság: 
Izsákról meglepően jó játékkal, 
Sudár (2) és Marusa góljaival el-
hoztuk a két pontot (2:3). A győze-
lem doppingként szolgált a követ-
kező, Tiszakécske elleni hazai talál-
kozóhoz. Kollár vezető gólja után 
Lógó A. megismételte a Miske 
elleni alakítását, most is a félpályá-
ról indult, megállíthatatlan volt, a 
kapust is elfektetve szerezte a má-
sodik gólunkat, amelyre a hátralévő 
időben egy fejesgóllal tudtak vála-
szolni (2:1). A következő két meccs 
már nem volt a miénk. A Kiskun-
félegyházán a Szövetkezeti SE-től 
3:1-re, a Kiskunhalasi MEDOSZ-
tól itthon 1:0-ra kaptunk ki. Kiskő-
rösön, az alsóházi rangadón nagy 
tételben ment az „adok-kapok”, 
végül mi bírtuk jobban és Sudár 
góljával 1:0-ra nyertünk. A Radnóti 
SE-nél 1:1-es döntetlenre végez-
tünk, amit nagyrészt Szentének 
köszönhettünk, a mezőny legjobbja 
volt. Kalocsán a megenge-
dettnél jóval keményebb 
összecsapáson 3:2-re ma-
radtunk alul, viszont itthon 
a Soltvadkert ellen már 
javítottunk: Sudár, Bada és 
Lógó Zoltán góljaival – vert 
helyzetből (0:2-ről) fordíta-
ni tudtunk 3:2-re. 
A Megyei Labdarúgó Szö-
vetség november 30.-ára 
előre hozta a tavaszi első 
fordulót (Sükösd-Bajai 
SK.), amely a nagy havazás 
miatt elmaradt. A hó tartó-
san megmaradt, ennek elle-
nére december 14.-ére 
megint kiírták a mérkőzés 
lejátszását, a játékvezető 
alkalmasnak találta a pá-

lyát, pedig újra szakadt a hó. A 0:0-
s félidőt követő percekben kiszá-
míthatatlan volt a labda útja, s a 
menteni akaró Lógó A. teljes len-
dületével és nyolcvan kilójával 
rázuhant Szente vállára. Kórház, 
majdnem egy éves kihagyás követ-
kezett, pedig nagy szükség lett 
volna rá : élete legjobb formájában 
védett. A tizenhét fordulóból tizen-
egyszer szerepelt a „jók” között, 
kétszer volt a „mezőny legjobbja”. 
A szerencsétlen esemény megköny-
nyítette a bajaiak dolgát, mert Ko-
vács M. állt a kapuba, s innen tet-
szés szerint rúghatták góljaikat, ötig 
meg sem álltak (0:5). A szezonzá-
rás így nem volt felhőtlen, nyo-
masztó hangulatban következett a 
téli pihenő. A helyzet egyébként 
sem volt rózsás, mert a megszerzett 
14 pontunkkal a 15. helyen vártuk a 
tavaszt és a leszerelő Evanics Zol-
tánt. Hiába. Minden érvem kevés 
volt ahhoz, hogy maradjon. Utolsó, 
több órás beszélgetésünk végén 
azzal váltunk el, hogy köszöni a 
jövőjére vonatkozó ajánlatom, de 
mégis megpróbálja Baján. Az élet 
játékosként és üzletemberként Őt 
igazolta. A felkészülést január kö-
zepén ismét a Jánoshalmi Terem-
labdarúgó Kupán kezdtük meg. 
Azért jó hírek is voltak: edzett 
Páncsics és Lakner, Bajáról leiga-
zoltuk Rajcsits Istvánt és Stéger 
Józsefet. Szente megüresedett he-
lyéért a frissen leszerelt Faddi 
(Szása), Ikotity és az ifiből Faldum 
versengett. 
Fajszon kezdtünk egy 0:0-s döntet-
lennel, ami kezdetnek nem volt 
rossz, viszont a következő forduló-
ban „agyonvertek” bennünket La-
josmizsén, pillanatok alatt elhúztak 
4:0-ra, a szünetben csak térfelet 
cseréltünk, de formát nem (5:0). 
Ebbe jó időre belerokkant a csapat, 
folytatódott a vészes gólszegény-
ség, amit a következő hat forduló öt 
döntetlenje csak megerősít. Kecs-

keméten a KTE-nél (2:2), Miskén 
800 néző előtt ismét (2:2), Harta 
ellen itthon (0:0), a MEZŐFI SE-
nél (1:1), hazai pályán Izsákkal 
(0:0), Kiskunfélegyházán a Szövet-
kezeti SE-vel (1:1). Kiskunhalason, 
a MEDOSZ-nál végre eljött a mi 
napunk: Sudár (2), Bada és Stéger 
góljaival biztosan nyertünk. A nem 
várt jó eredmény lelket lehelt a 
csapatba a következő két forduló 
győztes meccseire. Kiskőrös ellen 
(1:0), a Radnóti SE ellen (3:1). Már
-már elhittük, hogy egyenesben 
vagyunk, amikor Jánoshalmán 
csúnyán beleszaladtunk egy 4:0-ás 
vereségbe. Ezt már nem bírtuk 
kiheverni. Kalocsáról Kollár és 
Marusa góljaival ugyan elhoztunk 
még egy pontot (2:2), de a befejező 
két idegenbeli találkozóra már nem 
maradt elég erő a csapatban, gólt 
sem tudtunk lőni. Soltvadkerten 2:0
-ra, a második helyezett Kun Béla 
SE-nél 3:0, úgy, hogy a visszatért 
Szente volt a mezőny legjobbja. A 
szezont 28 pontunkkal a l3. he-
lyen zártunk. Eredményeinkből jól 
kivehető, hogy egy félidőssé vált a 
csapat. A lejátszott 34 mérkőzésből 
félidőben 11-szer álltunk 0:0-ra, 
hatszor 1:1-re, hétszer voltunk mi-
nimális, 0:1-es hátrányban, ami azt 
jelenti, hogy 34-ből 24-szer képte-
lenek voltunk a magunk javára 
billenteni a mérleget. Ha mondjuk 
ez csak négyszer sikerül, minimum 
a kilencedik hely a miénk. De hát 
nem jött össze, mert hiányoztak 
Páncsics, Marusa, Rajcsits és Szeitz 
góljai. Egyedül SUDÁR hozta a 
tőle elvárható formát, 12 találatával 
hetedik a megyei góllövő listán,  
LÓGÓ A. védő pozícióból ötször, 
KOLLÁR  négyszer, BADA há-
romszor, volt eredményes. A továb-
bi 11 gól gazdája: KOVÁCS M.
(2), MARUSA  (2), STÉGER (2), 
RAJCSITS (1), PÁNCSICS (1), 
SZABÓ A.(Johstonne) (1), 
SZEITZ (1), öngól (1).   
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Anyakönyvi hírek 2014. december 10-től 2015.február 25-ig. 
Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 
Születtek: 
• Tóth Kornél ( anyja neve: Ercsi Edina  
• Kurtyák Hanga ( anyja neve: Jászfi Johanna) 
• Hunyadi Gábor ( anyja neve: Balázs Roxána) 
• Tallér Léna ( anyja neve: Bognár Bernadett) 
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Házasságot kötöttek: 
• Horváth Klaudia – Jakab János 
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Ifjúsági csapatunk jobban szere-
pelt a felnőtteknél, a kilencedik 
helyen végzett. Adatok hiányában 
a góllövőit nem sikerült pontosan 
beazonosítani. Annyi biztos, hogy 
a legtöbbet (13-at) Lógó Zoltán 
érte el, őt Takács Tibor követte 
10, és Kusztor Mihály 6 találatá-

val. 
Nehéz évet zártunk, szép győzel-
mekkel és fájó vereségekkel. A 
megyei első osztályban ez volt 
eddigi leggyengébb szereplésünk. 
A csapat ennyit tudott, adósa ma-
radt önmagának és a még mindig 
szép számú közönségnek. Látszó-

lag rendben volt minden, de egyre 
több jel utalt arra, hogy valami 
megváltozott… 
A fénykép aláírása: a sükösdi 
csapat a Jánoshalmi Terem Labda-
rúgó Kupán. 
A játékosok,állósor balról jobbra: 
Lakner, Lógó A., Sudár, Faddi J., 

Koprivanacz J., Bada P., Varga 
Imre edző. Alsó sor: Faddi S. 
(Szása), Kovács M., Kollár A., 
Páncsics J., Szabó A. (Johstonne), 
Ikotity J., Reich Zs.                     
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Szennyvízszippantás: 06/30/392-3493 

 

Közlemény: 
Rozsi József induló mezőgazdasá-
gi vállalkozó, a 34/2014. (IV. 4.) 
VM rendelet alapján a fiatal me-
zőgazdasági termelők indulásához 
a 2014. évben igényelhető támo-
gatások jogcímre (EMVA 

6.122.01.01), 2014. 05. 08. napján 
pályázatot nyújtottam be és ennek 
keretében 2014.10.01-én, induló 
mezőgazdasági vállalkozásomhoz  
40.000 eurónak megfelelő forint 
összegű támogatást nyertem. A 
vállalkozás főtevékenysége ser-
téstenyésztés. A vállalkozásom 

célja a támogatás felhasználásá-
val egy hosszú távon versenyké-
pes mezőgazdasági vállalkozás 
megalapozása, mely a következő 
öt évben három munkahelyet hoz 
létre és hozzájárul a térség  fejlő-
déséhez, a népesség megtartásá-
hoz.                     Rozsi József 

Kellemes ünnepeket kí-
vánunk Olvasóinknak! 

Szerkesztők 


