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Tisztelt Olvasó! 

Ez év elején, januárban ült össze 

az a csapat, akik már hosszú évek 

óta segítői, szervezői az Anna 

n ap i  p ro gr a mso ro z a tn a k . 

Ötleteltünk új lehetőségeken, 

elemeztük az előző évek történé-

seit, hogy levonva a tanúságokat 

a lehető legjobb módon, készít-

sük elő a 2015. év programját. 

Hosszas latolgatás után született 

a döntés, hogy az idei évben az  

iskola udvarára tervezzük a ren-

dezvényt. Joggal merül fel a 

kérdés, hogy miért a váltás? Mi-

ért az új helyszín? 

Sokan nosztalgiáztak jól eső 

érzése az 1995-től a központban 

induló falunapokon, majd a 

sportpályán kialakuló rendszeren. 

Mindkét helyszín mellett, és 

ellen is szólnak érvek, melyek 

hosszas ecsetelésébe nem kezde-

nék most bele. 

Úgy gondoltuk a hatalmas, vé-

dett, árnyékos fáival hangulatos 

iskolaudvar megfelelő közösségi 

térré alakítható, az immár 21. 

alkalommal megrendezésre kerü-

lő Anna napokon. 

A főszervezők ezúttal is igyekez-

nek változatos programokkal 

csábítani a helybeliek minden 

korosztályát, és a vidékről hoz-

zánk látogatókat egyaránt. Bő-

séggel lehet válogatni a kulturá-

lis, sport, szabadidős programok-

ból, az idei évben is lesznek új-

donságok, meglepetések. 

Viszont együtt ünnepelni csak 

abban az esetben tudunk, ha 

bekapcsolódunk a rendezvénybe, 

ha megtiszteljük közösségünket 

azzal, hogy ellátogatunk a prog-

ramok helyszínére, hiszen ez a 

falunk ünnepe. 

A személyes emberi kapcsolato-

kat, a találkozásokat a másikkal, 

az egymás szemébe nézést nem 

pótolhatja semmi sem. Anna napi 

ünnepünk legfontosabb üzenete 

kell, hogy legyen, és ezt minden-

ki a saját bőrén kell, hogy megta-

pasztalja: jó együtt lenni. 

Ha ennek fontosságát mindannyi-

an megértjük, akkor ez azt bizo-

nyíthatja, hogy megvan bennünk 

a kellő akarat és szándék ahhoz, 

hogy ne alvó településként éljük 

az életünket, hanem valódi kö-

zösségként. Ez pedig azt jelenti, 

hogy nem csak a múlt, de a kö-

zös jövő, a közös célok is össze-

kötnek bennünket. Itt akarunk 

élni, itt tervezzük az életünk 

folytatását is, és szeretnénk, ha 

gyermekeink is itt keresnék a 

boldogulás útját. 

Kívánom, hogy töltsük együtt 

tartalmasan az időt, élvezzük 

majd a napsugarak melegét, és 

felejtsük el egy kis időre a min-

dennapi problémáinkat. 

S az, hogy ezt megtapasztaljuk, 

megérezzük, független helyszín-

től, mindez csak bennünk dől el, 

hogy akarjuk-e. 

Találkozzunk a 21. Sükösdi An-

na napokon! 

Tamás Márta  

polgármester 

Sükösdi Anna napok… egy kicsit másként 

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt a 21. Sükösdi 
Anna-napi programunkra 
2015. július 24-26-án! 

Friss termelői laskagomba folyama-

tosan kapható! 

 

 
 

 

 

 

Melegdi Krisztina: 06 70/949 9093 

Geleta Péter: 06 30 421 0375 

SZENNYVÍZ-

BEKÖTÉST  

VÁLLALOK! 
Anyaggal együtt, beton-

töréssel, betonvágással 

2000 Ft/m áron. 

Érdeklődni lehet: 6346 

Sükösd, Daráló utca 9. 

Telefon: +36 30 555 

8812 
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2015. május 13.: 

A Képviselő-testület zárt ülés kere-

tei között alakított ki véleményt a 

Sükösdi Általános Iskola intéz-

ményvezetői pályázatot benyújtó 

pályázóról. Az önkormányzat re-

ményét fejezi ki, hogy az EMMI 

miniszter figyelembe veszi e véle-

ményt az intézményvezető kineve-

zésekor. 

Nyílt ülés keretében döntöttek a 

képviselők arról, hogy pályázatot 

nyújtanak be a gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések támo-

gatására, mely az önkormányzati 

fenntartású Napközi konyhát érinti. 

A pályázatba nettó 9.868.575 Ft 

értékű építési, valamint konyhai 

eszköz és berendezésre nettó 

3 597 917 Ft értékben terveztek, 

mely összegek 5 %-a terhelné csak 

az önkormányzatot. A pályázatba 

nem beépíthető építési kiadásokat 

az önkormányzat saját forrásból 

biztosítaná, mely nettó 763.930 Ft 

összegű. A pályázat eredménye 

2015. nyarán kiderül. Nemesnádud-

var önkormányzata elküldte véle-

ményezésre a rendezési 

terv,módosítását. Megállapításra 

került, hogy nem érinti a sükösdi 

önkormányzatot a módosítás. Éven-

te május 31-ig be kell mutatni a 

Képviselő-testületnek az előző évi  

gyermekjóléti szolgálati, és a jegy-

zői gyermekvédelmi hatósági mun-

kát. Erről készült beszámolót meg-

tárgyalta a Képviselő-testület, és 

hangot adott annak a véleményé-

nek, hogy évről évre jelentkező 

azonos problémákra hathatós meg-

oldás nem mutatható fel a területen 

dolgozók munkájának eredménye-

ként, vélhetően a célok elérése 

érdekében felhasználható eszközök 

gyengesége és jogszabályi előírá-

sok miatt. 2015-ben ismét megszer-

vezi az önkormányzat a nyári gyer-

mekétkeztetést a jogszabályban 

előírt feltételekkel rendelkező csa-

ládok gyermekeinek, így 851.000 

Ft-os pályázat benyújtásáról döntött 

a Képviselő-testület. Készfizető 

kezesként egyetértett a Képviselő- 

testület azzal, hogy a Sükösd- Csa-

nád Víziközmű Társulat hitelfelvé-

teli lehetősége meghosszabbításra 

kerüljön. A rendkívül nehéz gazda-

sági helyzetbe került kárpátaljai 

települések közül Szürte település 

100 000 Ft-os támogatásáról dön-

töttek a Miniszterelnökség nemzet-

politikáért felelős államtitkára által 

küldött megkeresésre. Aktuális volt 

néhány önkormányzati bérlemény 

bérleti díjának emelése, melyről 

döntés született. 

2015. május 28.: 

Áttekintette a Képviselő-testület a 

2015- 2019 időszakra szóló Helyi 

Sportfejlesztési Koncepciót, és 

elfogadta azt. Megtárgyalták a Ba-

jai Hivatásos Tűzoltóság 2014. évi 

beszámolóját. Önkormányzati fel-

adatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására három pályázat be-

nyújtásáról születtek határozatok. 

Az Egészségügyi Központban villa-

mossági fejlesztés, nyílászáró csere, 

festési és eszközbeszerzési igényt 

nyújt be az önkormányzat bruttó 

30 861 615 Ft értékben, ebből a 

vállalt önerő 1 543 080 Ft. Belterü-

leti utak, járdák, hidak felújítására 

bruttó 17 215 937 Ft megpályázásá-

ról született döntés, ebből az önerő 

2 582 390 Ft. Sport területen a 

mindkét óvodánál hiányzó torna-

szoba alvégi óvodai helyszínen 

történő létesítését pályázzák meg 

bruttó 24 003 000 Ft értékben, 

melyből az önerő 4 003 000 Ft. A 

Képviselő-testület megismerte a 

„Vízkészletgazdálkodási projekt 

elkészítése a Duna-Tisza közi hát-

ság vízhiányos ökológiai állapotá-

nak javítása érdekében” – Stratégiai 

koncepció, előzetes megvalósítha-

tósági tanulmány, továbbá elvi 

vízjogi engedélyes tervek készíté-

se” (KEOP-7.9.0/12-2013-0011) 

tárgyú dokumentációt. Olyan véle-

ményt továbbított a tanulmány 

készítőinek, melyben kifejtette, 

hogy a dokumentáció nem kellően 

alapos abban a tekintetben, hogy a 

távlati mezőgazdasági területhasz-

nosításra vonatkozó elképzelései-

ben nem vázolja fel részletesen a 

más típusú földművelési eljáráso-

kat, a termőföld eltérő művelésének 

módozatait, nem tartalmazza az 

ajánlott közvetlen támogatások 

„zöld támogatássá” történő átalakí-

tásának európai uniós szervekkel 

történt egyeztetetésének eredmé-

nyét. A Képviselő-testület Dr. Kiss-

Mikó Eszter állatorvos kérelmét 

megtárgyalta, és úgy foglal állást, 

hogy a tervezett állatorvosi rendelő, 

rehabilitációs központ megvalósítá-

sa a Sükösd, Dózsa György út 24/

C . cím alatti ingatlanon összhang-

ban áll Sükösd településrendezési 

tervével, a létesítmény működését 

támogatja. 

2015. június 16.: 

Rendkívüli Képviselő-testületi 

ülésen módosítottak a korábban 

benyújtott Napközi konyha felújítá-

sáról szóló pályázat tartalmán. Ki-

derült, hogy nem támogatja a kiíró 

a konyha terasz részének bővítését, 

mely megkönnyítené a nagy ételtá-

rolók kiadását, és nem támogatja 

előtetők felhelyezését a homlokzati 

ajtók fölé. A Képviselő-testület 

ennek becsült nettó összegét, 

1 611 000 Ft-ot saját forrásából 

tervezi megvalósítani. 

2015. június 24.: 

A Képviselő-testület formai okból 

módosította a szennyvízkezelésről 

szóló helyi rendeletét. Felülvizsgál-

ta a Helyi Esélyegyenlőségi Progra-

mot, 2013-as elfogadása óta eltelt 

időszak változásait beépítették, az 

intézkedési tervet átdolgozták. A 

Homokhátsági Regionális Hulla-

dékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás 3. 

számú módosítását és a Társulás 

2014. évi működésének beszámoló-

ját fogadták el. Érsekcsanád módo-

sítja a rendezési tervét, mint szom-

szédos település, Sükösdnek nyilat-

koznia kellett, érinti-e a módosítás 

a települést és kíván-e a további 

eljárásban közreműködni. Folyik a 

településen az ivóvízbázis javító 

program, melynek keretében fel 

kell értékelni a vízközmű vagyont. 

Erre négy cégtől kér be az önkor-

mányzat árajánlatot. Ellátási szer-

ződés megkötéséről határoztak a 

Cédrus Református Egyesített Szo-

ciális Intézmény fenntartójával a 

házi segítségnyújtás és az idősek 

nappali ellátása szociális feladatok-

ra. Erről rendeletmódosítás is szüle-

tett. Pályázatot nyújt be az önkor-

mányzat a művelődési ház eszköz-

beszerzésére és a belső nyílászárók 

cseréjére 2 053 950 Ft összeg érték-

ben, melynek 10 %-a terhelné az 

önkormányzatot. Módosítani kellett 

a Sükösdi Polgármesteri Hivatal 

szervezeti és működési szabályza-

tát. A Baja- Érsekcsanád közötti 

szennyvíz távvezeték építésének 

jelentkeztek a KEOP pályázatban el 

nem számolható kiadásai. Ezt a 

Sükösd- Csanád Víziközmű Társu-

lat fizette meg. Megállapodást fo-

gadott el a Képviselő- testület arról, 

hogy e kiadást a két településre 

külön- külön, az ingatlanok beköté-

si arányának megfelelően mutatja 

ki a Társulat a könyvelésében. Ma-

gánszemély külterületi önkormány-

zati útburkolat létesítéséhez járultak 

hozzá. Az önkormányzat 50 000 Ft-

tal támogatja a Rákóczi Szövetsé-

get. 

Közmeghallgatás: 2015. június 24-

én közmeghallgatást tartott a Kép-

viselő-testület. A hulladékról szóló 

törvény előírja, hogy az ingatlanon 

belül elkülönítetten gyűjtött szilárd 

hulladék bevezetése előtt a köz-

meghallgatás kötelező. A Felső- 

Bácskai Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft ügyvezetője is jelen 

volt, aki válaszolt a feltett kérdé-

sekre. Elmondta, hogy egy új, 

„plusz” sárga fedelű kuka kerül 

ingyenesen átadásra minden háztar-

tásba, melybe olyan hulladékokat 

kell elhelyezni, melyeket jelenleg a 

gyűjtőszigeteken van lehetőség 

szelektíven bedobni. (üveg, mű-

anyag, papír), ezeket a telepen szét-

válogatják és továbbhasznosításra 

kerülnek. A lebomló hulladékok 

kerülhetnek a „régi” fekete kukák-

ba. A „sárga kukát” a szokásos 

szemétszállítási napon kell kitenni 

ürítésre a „fekete” kuka mellé, ezért 

külön díjat a szolgáltató nem szá-

mol fel. Megmaradnak a gyűjtőszi-

getek is, az elmondottak szerint az 

áthaladók számára megadják a 

lehetőséget a szelektív hulladék 

bedobására. A hulladékudvar nyit-

va tartásában kedvező változások 

várhatók. 

A lakosság a második napirendben 

közérdekű kérdéséket intézett a 

Képviselő-testület felé. 

 

Hivatali hírek 
Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy megváltozott a Polgár-

mesteri Hivatal Pénztári nyit-

va tartása: 

Hétfő:  8.00-12.00 óráig 

Kedd:  13.00-15.30 óráig 

Szerda: szünnap 

Csütörtök: 13.00-15.00 óráig 

Péntek:  8.00-12.00 óráig 

 
Iskolakezdési támogatás 

A képviselő-testület rendeletben 

szabályozta, hogy a sükösdi általá-

nos iskolába járó tanulók iskolakez-

dését támogatja: 

„9.§ (1) Az önkormányzat iskola-

kezdési támogatásban részesíti a 6- 

15 év közötti általános iskolás tanu-

lókat, ha a családjukban az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum három 

és félszeresét. (99 750 Ft/hó/fő) 

(2) A támogatás tanszerekre fordít-

ható, melyet első fokon az önkor-

mányzat Oktatási és szociális bi-

zottsága állapít meg.  A támogatás 

összegét a támogatott gyermek 

nevének feltüntetése mellett az 

önkormányzat a tanszereket biztosí-

tó kereskedőnek utalja át. A tansze-

rek a Sükösdi Általános Iskolában 

vehetők át. 

(3) Az iskolakezdési támogatási 

kérelmeket a tanuló törvényes kép-

viselőjének az 5. sz. melléklet sze-

rinti formanyomtatványon kell 

benyújtani augusztus 1. és szeptem-

ber 30. között. A kérelemhez csa-

tolni kell a kérelmező családja jö-

vedelmének igazolását, és az intéz-

mény igazolását a tanulói jogvi-

szonyról. 

(4) Az iskolakezdési támogatás 

értéke tanulónként  

a) az első évfolyamon az 5000 Ft-

ot,  

b) 2-8 évfolyamon a 2500 Ft-ot 

nem haladhatja meg.” 

2015. augusztus 1. után lehet a 

szükséges iratokkal bejönni a Pol-

gármesteri Hivatalba és igényelni a 

támogatást! 

 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 

jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 
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Anna-napi programok 
2015. július 24. (péntek) 

10.00 Pingpong bajnokság az Ifjú-

sági Házban  

16.00 Kispályás futball  

17.30 Anna-napi Ulti Kupa a Gru-

ber Sörházban  

17.30 „Dr. Plázár Lajos” Teke 

Kupa a Gruber Sörházban  

18.00 Ünnepi szentmise Szent 

Anna tiszteletére a templomban, 

celebrálja: Dr. Pribitek László kun-

bajai plébános. Templomi kórus: 

Nemesnádudvari Gaudete gitáros 

énekkar. 

19.00 Sükösdi Helytörténeti Egye-

sület kiállítása: „Az 547. sz. Belon 

Gellért Cserkészcsapat 25 éve” 

címmel az egyházközségi házban 

20.00 Kerti ünnepély az egyház-

községi ház udvarában 

20.00 – 21.30 Élőkoncert – Kállay 

Saunders Band – kapunyitás: 

19.30 órától  

21.30 – 02.00 Szabadtéri disco (Dj 

Dodo és Dj Thompy közreműködé-

sével) 

2015. július 25. (szombat) 

6.30 – 10.00 Horgászverseny gye-

rek és ifjúsági kategóriában a Vik-

tória-tavaknál 

8.00 – 14.00 Kispályás futball 

9.00 – 12.00 Játszóház óvodások-

nak  

9.00 – 12.00 Tűzoltóautó és rend-

őrautó bemutató gyerekeknek  

10.00 – 18.00 Népi játékpark gye-

rekeknek 

14.00 – 18.00 Buborék varázs gye-

rekeknek 

15.30 – 16.00 Végh Tamás moto-

ros „streetfighter” bemutatója  

16.00 – 17.00 Rali versenyautók 

kiállítása, 17.00 – 19.00 próbalehe-

tőség külterületen 

17.00 – 21.00 Rodeó bika 

17.00 – „Sükösd ízei” – helyi vál-

lalkozó szellemű csoportok főznek 

a nagyközönségnek, vásárlási-

kóstolási lehetőség, mellyel fődíj 

nyerhető 

17.00 – 18.00 Tablókereső az álta-

lános iskola épületében 

18.00 – 18.30 „Keressük a Sükösdi 

Anna-napon jelenlévő legidősebb 

és legfiatalabb Annát” nevezés 

18.00 – 18.30  „A falu legfinomabb 

lekvárja” versenyre nevezés 

18.00 – 21.00 Színpadi programok: 

polgármesteri köszöntő, eredmény-

hirdetések, Sükösdi ÁMK Napközi 

Otthonos Óvodája, Angie’s tánc-

csoport, Sükösdi Népdalkör, 

Ripityom Néptánccsoport, Szerem-

lei Hagyományőrző Néptánccso-

port (szervezés alatt), Nemesnád-

udvari Német Nemzetiségi Hagyo-

mányőrző Tánccsoport, Bátyai 

Danubia Ifjúsági Fúvószenekar 

21.00 – 22.00 Sztárvendég: Geri 

Betli Gábor mulatós zenész 

22.00 – 22.30 Tűzijáték 

22.30 Utcabál Topánka Mihállyal 

2015. július 26. (vasárnap) 

7.00 Szentmise a templomban 

8.45 Gyülekező a zarándoklatra a 

templom előtt. 

9.00 Indulás a gyalogos zarándok-

latra 

10.00 Ünnepi szentmise búcsúi 

körmenettel a Szent Anna kápolná-

nál. Celebrálják Dr. Pribitek László 

kunbajai plébános és Richter Má-

tyás újmisés atya 

A változtatás jogát a szervező 

fenntartja! 

Szabó Erika művelődésszervező 

  
Bedő Albert Díj 

Átadták a 146. Országos Erdészeti 

Egyesület Vándorgyűlésen az 

egyesület kitüntetető, és az Év 

erdésze díjakat. 

Kaposváron került megrendezésre 

146. alkalommal az Országos Er-

dészeti Egyesület (OEE) Vándor-

gyűlése, ahol a szakmai program 

mellett kitüntető díjak átadására is 

sor került. 

Az OEE megalapozásában, fejlesz-

tésében és a magyar erdőgazdálko-

dás alapját képező erdőtörvény 

megteremtésében, végrehajtásának 

megszervezésében elévülhetetlen 

érdemei vannak Bedő Albertnek. 

Tevékenységének emléket állítva 

az egyesület Bedő Albert Díjat 

alapított. 

A Bedő Albert emlékérem az 

egyesület tagjai közül olyan erdé-

szeti szakirányú végzettségű sze-

mélynek adományozható, aki a 

névadó szellemiségéhez méltó 

munkásságot folytat. Az emlék-

érem évenként legfeljebb három 

személynek adható. 

Az idei évben az egyik díjazott 

Dudás Pál a Gemenc Zrt. Hajósi 

Erdészetének  erdészetvezetője 

lett. 

Gratulálunk a rangos elismeréshez. 

Kusztorné Varga Edit szerk.    

 

90. születésnap 
2015. május 8-án töltötte be 90. 

évét Sudár János bácsi. E neves 

alkalomból köszöntötte  a falu 

nevében Tamás Márta polgármes-

ter, Bánné dr. Raffai Gyöngyi 

jegyző és Tamaskó Jenőné anya-

könyvvezető. 

Szerkesztőségünk nevében is gra-

tulálunk, jó egészséget kívánunk! 

Kusztorné Varga Edit szerk. 

Az év diákja, az év 

sportolója díj 
Sükösd Nagyközség Önkormány-

zat Képviselő -

testülete a Sü-

kösdi Általános 

Iskola diákjai 

közül a 2014/-

2015-ös tanév-

ben az Év 

Diákja címet 

Marusa Márk 

6. osztályos tanulónak, a 2014/15-

ös tanév Év Sportolója címet 

Béregi Bence 7. osztályos tanuló-

nak adományozta. Gratulálunk!    

Kusztorné Varga Edit szerk. 

Cserkésztábor 
Kedves Cserkészek! 

Álltatok már egy 25 méter ma-

gas kilátó tetején az erdőben? 

Ahonnan látni lehet a Mecsek-

ben levő 535 m magas Misina 

tetőt? Vagy ahonnan egészen 

ellátni a horvátországi hegye-

kig? Jártál e már olyan erdő-

ben, mely magában rejt egy, az 

1960-as években még létező, 

mára már teljesen erdőszőtt 

falut? Tudod-e hol van Pali 

betyár sírja? Mit jelenthet a 

márcadó? 

Ha mindezekre kíváncsi vagy, 

akkor ott a helyed az idei cser-

késztáborban. 

Kedves Szülők! 

Az idén nyárra tervezett cser-

késztáborról a következőket 

adjuk hírül: 

 A tábor tervezett időpont-

ja: augusztus 5. szerdától- 14. 

péntekig. 
 Kiscserkészeknek augusz-

tus 10. hétfőtől - 14. péntekig. 
 Helyszín: Zselici dombság 

Lipótfa közelében. 
 Programok: kirándulás, 

túrák, kézművesnap, játék, 

ének, sport, tábortűz, számhá-

ború, méta, őrsi főzés, meseer-

dő és még sok –sok érdekes-

ség. 
 Jelentkezési határidő: 

2015. július 20. 
A jelentkezések után részletes 

megbeszélést tartunk július 28-

án kedden este 7 órakor az 

egyházközségi házban. 
Ha addig is bármilyen kérdés 

felmerül, információ kérhető a 

70/3348823-as telefonszámon, 

vagy kinyomozható a csapat 

Facebook oldalán. 

Gyere, táborozz velünk! 

Cserkészvezetők 

Medúza Sükösdön 
Édesvízi medúzákat 

fedezett fel és fotózott 

le egy horgász a 

sükösdi tőzegbánya 

tavaiban. A szakiroda-

lomból kiderül, hogy nem lehe-

tetlen, de nagyon ritka jelenség-

nek lehetünk tanúi. 

Ezek az Európában 

egyáltalán nem 

őshonos állatok 

apró termetűek, 

lüktető mozgással 

közlekednek a vízben, bár van-

nak csalánsejtjeik, nem veszé-

lyesek az emberekre. 

Gólya road-show 
Sükösdön a Dózsa György út és 

a Templom utca sarkán lakó 

gólyacsalád fiókáit kíváncsi 

gyerekek körében június 18-án 

meggyűrűzték.          Szerkesztő 

(Kép: www.horgaszat.hu) 

http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/146_vandorgyules_kituntetesek
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/146_vandorgyules_kituntetesek
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/146_vandorgyules_kituntetesek
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/146_vandorgyules_kituntetesek
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Óvodai hírek 
Május végén megtartottuk évzáró ünnepségein-

ket a középső, a vegyes és a nagycsoportokban.  

Nincs is meghatóbb egy óvónő számára, mint 

amikor elbúcsúznak a nagycsoportosok az 

évzárón. Három-négy év után sok-sok emléket 

hagynak maguk után az iskolába menők. Ver-

sekkel, énekekkel búcsúztak el az ovis pajtá-

soktól, az óvó néniktől, dadus néniktől a gyere-

kek. Gyereknapot tartottunk május végén az 

óvodában. Meghívtuk a Ringató programunk 

keretében a leendő ovisokat is. Népi játszótér 

felállításával sok régi játékkal ismerkedhettek a 

gyerekek. jó hangulatban, vidáman telt a dél-

előtt. Délután az iskolások is kipróbálhatták  a 

régi korok játékait. 

Hagyományainkhoz híven közös kirándulásra 

vittük a középső-és nagycsoportosokat. Az idei 

évben a Nagy Pandúr szigeten épült Ökoparkot 

választottuk a kirándulás helyszínéül. A nagy 

melegben elég komoly kihívás volt a 20-25 

perces gyalogtúra, amíg eljutottunk a parkhoz, 

illetve hazaindulás előtt a buszhoz. A nap 

csúcspontja a kilátóba való feljutás volt, itt 

néhány gyereknek inába szállt a bátorsága. A 

többség kicsit félve, de azért hősiesen végig 

mászta a rengeteg lépcsőfokot. Élményekkel 

gazdagodva értünk haza a kirándulásról. 

 

Közérdekű tájékoztató 

2015. június 16-tól a Központi Óvoda tart 

nyitva. Az óvoda teljes zárása 2015. augusztus 

3-21-ig lesz. Nyitás augusztus 24-én (hétfőn). 

Ebben az időpontban már mindkét óvoda nyit. 

Mindenkinek kellemes pihenést kívánok a 

nyárra! 

Dudásné Grau Ágnes ÁMK igazgató 

TANODAZÁRÁS 
T Á M O P -

3.3.9.A-12/2-

2012-0004-es 

k ó d s z á m ú 

Szent Anna 

Tanoda a 

végéhez ért. 

Az Európai 

Unió és a 

Magyar Ál-

lam támogatá-

sával elnyert 

összeg: 29-

 970 070. A 

projekt az 

Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális Alap társ-

finanszírozásával valósult meg.  

2015.június 29-én megtartottuk projektzáró 

rendezvényünket, ahol a projektvezető, szak-

mai vezető, valamint a családi koordinátor 

értékelték az elmúlt több, mint 2 évet. 

A megvalósítás fontos eredményének tekinthe-

tő azon túl, hogy az általános iskolások közül  

nem bukott meg senki, a bevont gyerekek 

többsége számára  a végzettség megszerzése, 

vagy csak a közösségbe illeszkedés komoly 

lehetőséget biztosított, és a projektidőn túlmu-

tató hatással bír. 

A pályázatban vállalt indikátorok megvalósul-

tak, mely a menedzsment, a mentorok és a 

szakmai tanácsadó munkájának, valamint a 

programba bevont célcsoporttagok motivált és 

nyitott együttműködésének volt köszönhető.  

A Szent Anna Tanoda projektvezetőjeként 

köszönetet mondok a Szent Anna Alapítvány-

nak, hogy a pályázat benyújtásával a program-

ba bevont gyermekek esélyt és lehetőséget 

kaptak.  

Köszönetet mondok Sükösd Nagyközség Ön-

kormányzatának, aki helyszínt biztosított szá-

munkra és mindvégig támogatásáról tett tanú-

ságot a program megvalósítása során. A tanoda 

dolgozóit tekintve elmondhatom, hogy a kü-

lönböző egyének, egyéniségek a saját fejlődé-

sük, változásuk által a projekt végére csapattá 

értek össze. Hittünk és hiszünk abban, hogy 

amit csináltunk, az jó. 

Szeretném megköszönni a program lebonyolí-

tásában dolgozó minden jelenlegi és volt mun-

katársam, valamint a szakmai tanácsadó mun-

káját, együttműködést, hogy tevékenységükkel 

hozzájárultak ahhoz, hogy a TÁMOP-3.3.9.A-

12/2-2012-0004 pályázatot sikeresen lezárhas-

suk.          Dudásné Grau Ágnes projektvezető 

TÁJÉKOZTATÁS 
A TÁMOP-3.1.4. C -14-2015 az 

„Egészséges életmódra és biztonságra ne-

velés a Sükösdi Általános Iskolában”című 

projekt keretében 12 000 000 Ft támoga-

tásban részesül iskolánk 2015. május 15 - 

október 31-ig.  

Ennek keretében természetközeli sporttá-

bort, egészségnapot, komplex közlekedési 

ismereteket, tanórán kívüli mozgásos tevé-

kenységeket, elsősegélynyújtó tanfolyamot 

és sok színes programot fogunk megvaló-

sítani az elkövetkezendő időszakban.  

Sükösdi Általános Iskola  

Projektmenedzsmentje 

Az év földrajz 

tanára díj 
A HEBE Kft által 

2015-ben meghirde-

tett az Év-tanára pá-

lyázaton az Év föld-

rajz tanára Logóné Kovács Zsuzsanna lett. Az 

első alkalommal megrendezett díjátadóra Gö-

döllőn került sor 2015. május 28-án. Az év 

tanára díjra a HEBE Kft által támogatott Világ-

járó levelezős versenyen szereplő diákok ter-

jeszthették fel tanárukat. Gratulálunk! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

El Camino - újra 
Az El Camino tavaly szeptember-

ben került a „bakancslistámra”, 

egyszerűen szembejött az interne-

ten és tudtam, hogy egyszer majd 

végig kell járnom. Később talál-

koztam valakivel, aki már teljesí-

tette, és a beszélgetés után biztossá 

vált, hogy hamarabb elindulok, 

mint gondoltam. Decemberben 

elrendeztem az 1 hónapos szabad-

ságot és tavaszra megvettem a 

repülőjegyeket, hogy a franciaor-

szági Saint-Jean-Pied-de-Port-ban 

tehessem meg az első lépéseket. 

Szeretek alaposan megtervezni 

mindent, így élveztem már a ké-

szülődést is. Sok mindent kellett 

beszerezni, miközben figyeltem 

arra is, hogy semmi feleslegeset ne 

vigyek magammal, hiszen nekem 

kell cipelnem a hátamon. Előre 

beosztottam a napi távokat, több 

könyvet, blogot és tapasztalatot 

elolvastam, összegyűjtöttem azokat 

a dolgokat is, hogy mit várok az 

úttól, miben szeretnék változni. De 

az indulás előtt már tudtam, hogy a 

tervek azért vannak, hogy legyen 

mitől eltérni… Szerencsére minden 

jobban alakult, mint gondoltam. A 

változások pedig nem egyik napról 

a másikra történnek meg. A 3. 

napon egy kis kápolnában magyar 

nyelvű zarándok imát kaptam, az 

utolsó sorában ez állt: Boldog vagy 

zarándok, mert felismerted, hogy a 

valódi „camino” akkor kezdődik, 

amikor véget ér. Most 2 hónappal 

később is érzem, hogy még 

„dolgozik” bennem az út. A zarán-

doklat során kalandban és nyuga-

lomban is bőven volt részem, na-

gyon jó lehetőség arra, hogy végig 

gondoljuk a céljainkat, magunkkal 

foglalkozzunk és megéljük a hitün-

ket. Rengeteg szép helyen járhat-

tam és összességében nagyon pozi-

tív légkör uralkodott a zarándoklat 

során, így végig hálás voltam, hogy 

itt lehetek, bármennyire is fárasztó 

volt a napi táv.  

Az El Camino célja Santiago de 

Compostela, Szent Jakab sírja, ami 

kb. 800 km gyaloglást jelentett. Az 

zarándokút nagyon jól jelzett, min-

denhol sárga nyilak vagy kagylók 

mutatják az irányt, néha előfordult, 

hogy rossz felé indultam, de hamar 

meg lehet találni a helyes utat. A 

terep is nagyon változatos, az első 

nap a legmeredekebb, a legmaga-

sabb pontokon még hó is volt. 

Szinte minden napra jutott néhány 

emelkedő és lejtő, csak a középső 

szakasz, az úgynevezett Mezeta 3-

4 napja volt folyamatosan sík, de  
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Pedagógus Szolgálati Emlékérem 
Gruberné Rácz Katalin 1975-ben szerzett taní-

tói oklevelet. Pedagógusi munkáját 1976. au-

gusztus 16-tól nyugdíjazásáig a Sükösdi Általá-

nos Iskola tanítójaként végezte, nevelte az alsó 

tagozatos gyermekeket az írás, az olvasás, a 

számolás egész életre meghatározó tevékenysé-

gére. Tette ezt teljes odaadással, gyermekszere-

tettel, a szülők, a munkatársak egyöntetű elis-

merésével, a tanulók örömére, melyet moso-

lyukkal, ölelésükkel fejeztek ki „Kati néni” 

iránt. 1995-től szak-

mai végzettsége, 

szakmai továbbkép-

zéseken való részvé-

tele, szakmai igé-

nyessége alkalmassá 

tette arra a feladatra, 

hogy az alsó tagozat 

munkaközösség ve-

zetőjének válasszák. 

Tanító szakvezető-

ként is tevékenyke-

dett, amivel olyan 

mintát továbbított a 

kistanítók felé, amely 

a gyermek elsődlegességét és megismételhetet-

lenségét emelte ki nap, mint nap. Olyan tanító 

volt, akire minden szülő nyugalommal bízta 

féltett gyermekét az első tanítási napon az isko-

lában, mert tudta, hogy jó kezekbe adta. Negy-

ven év szolgálati idő elteltével 2014. december  

15-ével nyugállományba vonult. 

Több évtizedes példamutató oktató-nevelő 

munkája okán a tantestület és a diákság által 

tisztelt pedagógusegyéniség volt. Kitartó, szí-

vós munkája, megértő és érző attitűdje, konflik-

tusmegoldó hozzáállása miatt bárki számítha-

tott rá. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gruber-

né Rácz Katalin részére a Pedagógus Szolgálati 

Emlékérem elismerést adományozta. 

Ispánné Csóka Gabriella 

megbízott igazgató 

Ezúton is szívből gratulálunk! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő (egykori 

„kistanító” néni) 

minden terepnek megvolt a maga 

szépsége.  

Sok iható kút és forrás van az út 

mentén, és a zarándokok számára 

fenntartott szálláslehetőségek is 

vannak. Külön zarándokmenüt is 

lehet kérni és szerencsére a spanyol 

konyha nagyon finom, sok újdonsá-

got kipróbáltam: például polipot is 

ettem. Egyedül indultam el, de sok 

új ismerőst szereztem. Mindenki 

nagyon barátságos és segítőkész 

volt, megosztottuk egymással, 

amink volt: ételt, lábkrémet és tör-

téneteket egyaránt. 

Életre szóló élményt kaptam és 

büszkeséggel tölt el, hogy végigjár-

tam az El Caminót, másrészről 

viszont, pont attól különleges, hogy 

bárki képes rá. A határainkat mi 

magunk szabjuk meg, és sokszor 

alábecsüljük őket, csak el kell hin-

ni, hogy többre vagyunk képesek, 

mint gondolnánk.        Fekete Judit 

...és újra El 

Camino 
A tavalyi év elején éreztem először 

azt a belső nyugtalanságot, hogy 

valami óriási dolgot kell csinál-

nom, amire örökre emlékezni fo-

gok. Csak vergődöm a munka és az 

otthoni tevékenységek rengetegé-

ben, próbálok eleget tenni minden 

társadalmi elvárásnak, ami a min-

dennapokat jellemzi, és közben, 

mint nagyon sok embertársam, 

elfelejtek élni. Úgy éreztem, csak 

vagyok, de közben nem élek. Nem 

történik semmi kirobbanó, ami 

feltölt, életet lehel belém, amire 

később úgy emlékezek, hogy "na, 

ez megérte". 11 éve dolgozom 

ugyanazon a munkahelyen, aminek 

örülök, és szeretem a munkámat, 

mégis ennyi idő után az ember már 

belekerül egy "mókuskerékbe", 

amiből egyszer valahogy, ha csak 

egy kis időre is, de ki kell szakad-

ni, ami után változatosságra vá-

gyik. Rájöttem, ha nem teszek 

semmit érte, magától nem fog sike-

rülni. Nem tudtam még, mi az, 

amire vágyom, csak annyit, hogy 

valaminek történnie kell, ami me-

rőben más, mint az eddigi életem 

eseményeinek láncolata, valami 

kaland, kihívás. Egyre többet gon-

doltam erre, szinte már csak ezen 

járt az eszem. És egy este eszembe 

jutott az El Camino. Ez a Szent 

Jakab zarándokút, más néven fran-

cia útnak is nevezik, mert egy kis 

francia faluból, Saint Jean Pied De 

Portból indul, és Santiago De 

Compostelaba vezet 780 km-en 

keresztül átszelve észak Spanyolor-

szágot.  Több éve már, hogy elő-

ször olvastam Paulo Coelho Zarán-

doklat című könyvét, amely a 

Caminot járva megtapasztalt belső 

utazásáról, saját élményeiről szól, 

és amely ihletet adott. Régóta fog-

lalkoztatott az Út, de hajlamosak 

vagyunk ilyenkor felsorakoztatni 

minden ellenérvet, ami meggátolja 

a vágyaink megvalósítását: "úgy 

sem sikerülhet", " több hétre nem 

tudok elszabadulni", "sok szerve-

zést igényel ", stb. Aztán rájöttem, 

ha meg sem próbálom, akkor tény-

leg nem fog sikerülni. Így akkor 

eldöntöttem, hogy elmegyek. Álta-

lában egyedül járják végig ezt az 

utat, hogy mindenki csak magára 

figyelhessen, a belső hangra, de 

nem ritka, aki útitárssal megy, 

akivel megoszthatják a nehézsége-

ket, az utazás izgalmait, akivel 

tudnak egymásra támaszkodni, ha 

szükséges. Rögtön eszembe jutott, 

hogy egy nagyon jó barátommal, 

Faddi Krisztiánnal már beszélget-

tünk erről, őt is vonzotta a kihívás, 

a táj, mivel nagyon szereti a termé-

szetet, szeret túrázni. Feltettem hát 

a kérdést, nem lenne-e kedve ve-

lem tartani? Nem kellett győzköd-

nöm, elhatároztunk, hogy belevá-

gunk.  

Elkezdtem az interneten olvasgatni 

róla blogokat, cikkeket, technikai 

információkat keresni az oda-

vissza utazásról, a felszerelésről. 

Olyan emberekkel beszélgettem, 

kértem tanácsot, akik már végig 

járták. Nagyon sok segítséget kap-

tam tőlük, legfőképp Dezsericzky 

Józsitól, akinek ezúton is még 

egyszer nagyon köszönöm. Az 

időpontot a munkahellyel egyeztet-

ve az idei év tavaszára tűztük ki, 

ami ideális volt, mert kellett idő a 

felkészülésre, a felszerelés beszer-

zésére, az utazás leszervezésére. 

Az elhatározás pillanatától nagyon 

messzinek tűnt az egy év, minden 

pillanatban indultam volna, nem 

akartam várni, mert úgy éreztem, 

hogy elszáll, hogy megint csak jön 

valami, amit meggátolja, hogy ez a 

vágyam teljesüljön. Álomnak tűnt, 

hogy majd ott lehetek, hogy átélhe-

tem a tájnak minden szépségét, az 

út minden percét, egészen addig a 

pillanatig, amíg a kezünkben nem 

volt a repülőjegy. Akkor tudtam, 

hogy biztosan megyek, hogy meg-

tettem azt a lépést, amely tényleg 

oda vezet.  

Az utazáshoz a Budapest-Párizs 

repülőt, onnan Párizs-Bayonne 

vonat utat választottuk. Bayonne-

ból pedig Saint Jean Pied De Port-

ba busszal jutottunk el. Mivel az 

igénybe vehető szabadság miatt 

korlátozott idő állt rendelkezésünk-

re, a visszaútra is megvásároltuk a 

jegyeket, "az a biztos" alapon, 

Santiago-Barcelona, Barcelona-

Budapest útvonalra. Így a gyalog-

útra 4 teljes hét állt csak a rendel-

kezésünkre, ami sajnos nem sok, 

de teljesíthető. Azért nem sok, mert 

kevesebb idő marad arra, hogy 

egyes városokban, helyeken hosz-

szasan időzzünk, hogy minden 

szépséget megnézzünk, mindent 

körbejárjunk. Innentől csak vár-

tunk, közben összegyűjtöttük a 

szükséges felszerelést, számoltuk a 

cipelni való súlyt, hogy mit vi-

gyünk, mit hagyjunk itthon, hiszen 

ott minden dkg számít, nem mind-

egy, hogy 28 napon keresztül 

mennyi teherrel a hátadon kell 

megküzdened a természeti elemek-

kel, az emelkedőkkel, lejtőkkel, 

széllel, esővel, ami mind-mind 

nehezíti a haladást. A tavaszi időjá-

rásról is csak olvashattunk, min-

denre fel kellett készülni, meleg 

ruha, nyári ruha, dzseki, eső elleni 

védelem, hiszen a spanyol tavaszi 

időjárás szeszélyes, sok esőre kel-

lett számítani hideggel-meleggel 

párosulva.  

Juhász Judit 

Folytatás a következő számban! 
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Maraton: 
Baján a Kikelet félmaraton 21 km-t 

Miskolczy Péterrel teljesítette 

Kolluti Margit a távot, a 18. he-

lyet érték el. Május elején Szek-

szárdon volt csupa dombokon 

24km, ott 28. lett. Ez a verseny jó 

felkészülés volt a dombok miatt az 

Ultra-Balatonra, ami az idei év 

legnagyobb versenye volt. A 221 

km-es távot 31 óra alatt futotta. 

Szombat reggel 6-kor volt a rajt és 

vasárnap délben ért be a célba. 

Nagyon jó verseny volt, sok ember 

szurkolt Margitnak az út mentén és 

a településeken, köztük volt Miliás 

doktor úr is. A befutó hatalmas 

élmény volt, ahol egy névre szóló 

célszalaggal várták. 

Fogathajtás: 
Sipos Gábor fogathajtónk a Bácska

-Kupa I. fordulóján 2015. május 17

-én Baján 1.helyezést, 2015.május 

24-én Jánoshalmán délután szintén 

1. helyezést, délelőtt 2. helyezést 

ért el. Érsekcsanádon 2015.05.31-

én a Bácska Kupa II. fordulóján 2. 

helyezést ért el. Továbbá a Sükös-

dön megrendezett Vállalkozók 

Kupáján 1. helyezett lett, Garán a 

Gara Kupán 2., Mélykúton a Felső-

Bácska Kupán 3., a Mélykút Ku-

pán 2. helyezett lett. 2015.06.27-én 

Dunaszekcsőn 5. és 6. helyezést ért 

el, 2015.06.28-án Kecelen a Kun-

ság Kupán a 2. helyre érkezett. 

Sipos Gábor most a megyei ver-

senyzők közül a 2. helyen áll a 

tabellán. Az első három fogathajtó 

között van a megyében. 2015.10.10

-én részt vesz Zalalövőn az Orszá-

gos C kategóriás versenyen. Erre 

az ország minden megyéjéből a 

legjobb 3 hajtó kvalifikáltathatja 

magát. Erre Gábornak most nagyon 

jó esélye van. 

Koronglövészet: 
A 2015.06.4-7-én Galgamácsán 

megrendezett 48. European Fitasc 

Sporting Championship and Finale 

of European Cup FITASC Korong-

vadász Európa-bajnokságon Szer-

dahelyi András 8 korong előnnyel 

a második helyezett előtt 1. helye-

zést ért el, megnyerte a bajnoksá-

got.  

Véget ért a Compak 2015 világbaj-

nokság, melyen Szerdahelyi And-

rás 3. helyen zárt 198/200 ered-

ménnyel. Elmondása szerint a leg-

nehezebb Compak pályán érte el 

ezt a sikert, amit valaha világverse-

nyen lőtt! Nagyon örül az egész évi 

kiegyensúlyozott teljesítményének 

és köszöni mindenkinek, aki szur-

kolt és mindig mellette volt! Már 

nagyon várja, hogy ennyi idő után 

a kis családjával legyen. Most egy 

kis pihenés és készen áll a számára 

legfontosabb versenyszámra, a 

Fitasc Sporting Világbajnokságra 

Amerikában. 

Eredeti hír olvasható a következő 

o l d a l o n : h t t p : / /

www.gamebore.com/blog/189/the-

world-compak-championships 

Kerékpározás: 
Már javában tart a bringás sze-

zon,és egyre több a bringás és a 

bringás esemény. Vannak 

"kötelező" események, ezek közé 

tartozik az Ultra-Balaton túra is, 

ahol a futás mellett biciklivel is 

lehet teljesíteni a 220km-es távot. 

Nem volt könnyű, de elmondha-

tom, újra megérte megcsinálni, 

főleg hogy sükösdiként szurkolhat-

tuk a távot egyéni futóként teljesítő 

Kolluti Margitnak. Kiskunhala-

son jártunk a Challenge Day-

Kihívás Napja eseményen, ahol 

egy 24 órás kerékpárváltóban vet-

tünk részt. Gemenc és Szekszárd a 

közelsége miatt remek túrázási 

helyszín, ahová sűrűn szoktunk 

járni, hisz kifogyhatatlan látniva-

lókból. Idén is már többször jár-

tunk erre, és örülnék, ha Sükösdről 

még többen csatlakoznának egy 

hosszabb-rövidebb útra. A Halasi 

Bringabarát Klubbal jó kapcsolat-

ban vagyunk, így felkértek egy 

karapancsai túra szervezésére, amit 

70 fő részvételével sikeresen telje-

sítettünk. Szintén velük teljesítet-

tük az ópusztaszeri túrát, melynek 

célja a Nemzeti Történeti Emlék-

park volt. Nagyon vártuk már a 

keceli Meggyfesztivált, amin idén 

először a 30km-es táv mellett az 

oda és vissza utat is két keréken 

tettünk meg. A 60 és 90 km-es 

távon is képviseltetve volt a falunk, 

Kovács Kinga és Faddi Krisztián 

személyében. Sok esemény van 

hátra még az idei szezonban, ha 

valakit érdekelne és csatlakozna, 

nagyon szívesen látjuk a Bringáz-

zunk Együtt csoportunkban. Az 

idei őszi Gemenc túra mellett terv-

ben van szeptemberre egy kis Ge-

menc túra is, melynek a 40km-es 

távját nagyobb gyermekek és csa-

ládok is teljesíthetik. Addig is brin-

gázzatok, sportoljatok bármit! 

Bringázz Sükösd!                

Pataki Attila 

Balatonkör bringával: 
(Teljes változat a www.sukosd.hu-n) 

Az idén június eleji túránk már az 

ötödik volt a sorban az elmúlt há-

rom évben, hogy kisebb baráti 

társasággal egyéni szervezésben 

bringáztuk körbe a Balatont. A 

tervek szerint minden évben a nyá-

ri szezon elején és végén tekerjük 

le ezt a klasszikus, nagyjából  210 

kilométeres kört. Mivel a szerve-

zett, „hivatalos” túrákról Pataki 

Attila rendszeresen beszámol, így 

egyre többen érdeklődnek a kerék-

pározás és Balaton körbe tekerése 

iránt is. Én most az egyéni szerve-

zés eddig összegyűlt tapasztalatait 

szeretném megosztani, ezzel is 

segíteni kedvet csinálni ehhez a 

nagyszerű élményhez. Mi is kell 

hozzá az elhatározáson kívül? 

Fontos kérdés az edzettségi állapot 

és a kerékpározásban szerzett gya-

korlat. Ezt érdemes még indulás 

előtt felmérni.  Ehhez kell megvá-

lasztani a rászánt időt és a naponta 

tervezett távokat. Átlagos kondíci-

óval 2-4 nap alatt könnyen teljesít-

hető a táv. Érdemes mindig a csa-

pat legkevésbé „strapabíró” tagjá-

nak a képességeihez igazodni, ez 

kiváltképp igaz, ha családdal, gye-

rekekkel zajlik a túra.  

A következő lényeges dolog a 

kerékpár. Erre a célra egy átlagos, 

viszont megfelelően karbantartott 

és felkészített bringa teljesen meg-

felel, ami a használója számára 

megfelelően be van állítva (ülés és 

kormánymagasság!). Fontos, hogy 

fel legyen szerelve minden, a 

KRESZ szerint kötelező tartozék-

kal, valamint egy masszív csomag-

tartó mindenképp ajánlott. 

A balatoni időjárás rendívül sze-

szélyes tud lenni még a legnagyobb 

nyárban is, tehát erre kell készülni 

a tervezéskor és az induláskor is, 

függetlenül az aktuális előrejelzé-

sektől! Természetesen fontos kér-

dés a strandolás is a túra alatt. Ta-

pasztalatunk szerint ezt érdemes a 

délutánra vagy estére időzíteni az 

éppen aktuális szálláshely strand-

ján, mivel napközben elég körül-

ményes felmálházott bicikliket 

hátrahagyva átöltözni, strandolni és 

újra elindulni.  Költségek tekinteté-

ben először is (a felszerelés beszer-

zésén kívül) az üzemanyaggal kell 

számolni összesen 250-300 kilo-

méterre déli parti (Siófok környé-

ki) indulás-érkezés esetén. Ezen 

kívül a kiválasztott szálláshelyek 

díja, amire mindig rájön a szemé-

lyenkénti idegenforgalmi adó és 

természetesen a napi étel- és italfo-

gyasztás. Időben lefoglalva ked-

vezményesebb árakat lehet elérni, 

megfontolt tervezéssel nagyon 

„baráti” áron meg lehet csinálni a 

teljes túrát. Akinek van SZÉP kár-

tyája vagy bármilyen utalványa, azt 

a legtöbb helyen tudja használni.  

A június eleji túrát két csapatra 

osztva teljesítettük. A 

„juniorok” (Soós Bence, Reiner 

Pisti, Reiner Zsolti, Faddi Zoli 

(Guszti) és jómagam) 4-én csütör-

tökön késő este érkeztünk Zamár-

diba, ahonnan másnap korán reggel 

indultunk Siófok felé. A Káli-

medencében tett kis kitérő (és két 

defekt) után délután érkeztünk meg 

a badacsonytomaji kempingbe. 

Onnan szombat reggel folytattuk 

utunkat egészen vissza a zamárdi 

„bázisig”, ahonnan egy kellemes 

este eltöltése után vasárnap indul-

tunk haza. A „senior” csapat tagjai 

(Soós Árpád, Kapitány Mária, id. 

Reiner István és Balogh Zoltán) 5-

én pénteken reggel érkeztek Za-

márdiba. Ők 4 nap alatt, 3 éjszakai 

szállással (Balatonalmádi, Bada-

csonytomaj, Balatonmáriafürdő) 

teljesítették a kört a már talán túl-

zottan is jó időjárási viszonyok 

között. Ismét fantasztikus élmény 

volt, természetesen folytatása kö-

vetkezik! Remélem, sokaknak 

kedvet csináltam ehhez a klasszi-

kus túrához! Ha elindulnak, 

„esőmentes hátszelet” kívánok! 

„Bringázz Sükösd!”      Soós Gergő 

„Aranygenerációk” csatá-

ja: 
Az alapötlet az volt, hogy hozzuk 

össze a sükösdi labdarúgás két 

"aranygenerációját" egy barátságos 

találkozóra. Az esemény ötletgaz-

dái Varsányi József és Evanics 

Zoltán voltak, a megszervezést 

pedig a Sükösd Sc. vezetősége 

vállalta magára. Az "OLD" generá-

ciót Varsányi József állította össze, 

az 1973-1990 évek játékosaikból. 

A "BOY" generációt a 2001-ben 

bajnokságot nyert, majd két év 

múlva a 2. helyen végzett csapat 

játékosaiból választottuk ki. Első-

sorban azokat a játékosokat hívtuk 

meg az eseményre, akik ezekben 

az időszakokban hosszabb ideig 

fociztak Sükösdön, Sajnos voltak 

akik figyelmetlenség miatt lema-

radtak a meghívottak listájáról, 

Tőlük a vezetőség nevében ezúton 

elnézést kérek. A találkozóra 2015-

06-13-án került sor. 16:30 - 17:00  
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Év végi bizonyítvány 
Június 6.-án a Sükösd-

Felsőszentiván mérkőzéssel befeje-

ződött a 2014-15 évi megyei II. 

osztályú labdarúgó bajnokság, kö-

vetkezzék az értékelés és a már 

hagyományos bizonyítvány osztás. 

A téli felkészülés az edzéstervnek 

megfelelően rendben megtörtént, a 

feltételeket tovább javította az 

edzőpálya világításának minden 

igényt kiszolgáló felújítása. A mun-

kát az őszi kerettel kezdtük, kiegé-

szülve az ifiből Rácz Gerővel, Far-

kas Péterrel és Berger Dénessel, és 

azzal a jó hírrel, hogy sérüléséből 

felépült Matity, Rozsi és Szöllősi. 

Egyedül Büte távozott Érsekcsa-

nádra, új játékost nem igazoltunk. 

Faddi Máté edző folytathatta meg-

kezdett munkáját, a kitűzött cél az 

ötödik hely megszerzése volt, ami-

hez minden feltétel rendelkezésre 

állt, ennek elfogadásával készen állt 

a nyitányra a csapat. Elsőként  Ke-

lebiát fogadtuk, azzal a nyomasztó 

teherrel, hogy ősszel egy hetessel 

küldtek haza bennünket, s a szé-

gyent feledtetni illett, ami csak 

részben sikerült, mert Matity duplá-

zása és Szöllősi gólja egy 3:3-as 

döntetlenre volt elég, ami ugyan 

nem kevés,mert Kelebiát akkor 

még az erősítések után a bajnok 

esélyesek között emlegették. A 

második fordulót is itthon játszot-

tuk az őszi első Jánoshalma ellen. 

A négy meghatározó emberünk 

(Molnár, Csordás, Pesti és Bohner) 

hiánya eleve halvánnyá tette esé-

lyeinket, de a tisztes helytállás 

megvolt (0:2). Ez volt az egyetlen 

találkozó, amelyen nem tudtunk 

gólt rúgni. A kedvezőnek nem 

mondható sorsolás szerint a harma-

dik fordulóban a harmadik helye-

zett Dusnokon nekünk állt a zászló: 

Matity kétszer is vezetést szerzett, 

Simonitsot a 3o. percben kiállítot-

ták, Pesti sérüléséig tartottuk a 2:2-

es döntetlent, a végén egy nagyon 

gyanús 11-essel vesztettünk 3:2-re. 

Az első három fordulóban jól ját-

szottunk, de a várt eredmény 

(legalább három pont) elmaradt, 

csak egyet sikerült begyűjteni. Sze-

remlén már fordult a kocka, fordu-

latokkal és indulatokkal teli mecs-

csen Pesti (2) Papp, és Csordás nem 

mindennapi találatával három pont-

tal térhettünk haza. Akkor még nem 

is sejtettük, hogy ezzel olyan sike-

res szériát indítottunk el, amelyre 

2010 óta nem volt példa: nyolcszor 

nyertünk zsinórban. Bajaszentistvá-

non Papp gólja elég volt a győze-

lemhez (0:1). Érsekcsanádot Pesti 

(2), Matity (2), Kovács R. és Hor-

nyák góljaival 6:0-s eredménnyel 

intéztük el, közönségünk nagy 

megelégedésére. Bácsbokodon is 

jól ment, Kovács R. kétszer, Papp 

és Bohner egyszer-egyszer talált be, 

(1:4). A lendület megmaradt Csá-

volyon is, Matity, Szöllősi, Pesti és 

Schultz Máté volt eredményes. Az 

első helyért még versenyben lévő 

Mélykút látogatott hozzánk, s a 

szezon kimagaslóan legjobb játéká-

val Papp és Matity két remek talá-

latával értékes skalpot szereztünk 

(3:1). Katymáron Papp és Szabó 

D., itthon Bácsborsód ellen Szöllősi 

és Papp találataival egyaránt 2:1-es 

eredménnyel hoztuk a „kötelezőt”. 

A játék színvonala már elmaradt az 

előzőekétől, fáradni látszott a csa-

pat, pedig Nemesnádudvart kellett 

volna megverni ahhoz, hogy esé-

lyünk legyen a negyedik-ötödik 

hely valamelyikének a megszerzé-

séhez. Ez már nem ment, 11 perc 

alatt 2:0-ás vezetést szereztek, ami-

re csak Szöllősi tudott válaszolni 

(1:2). Amikor legjobban kellett 

volna a 3 pont, akkor buktunk el. A 

forduló eredményei után még Hajós 

ellen is visszajött a lehetőség, most 

16 perc alatt ajándékoztuk meg 

őket két hab könnyű góllal. Papp 

még válaszolt, de így is elhúztak 

3:1-re, már erőn felüli hajrával, 

Matity és Szabó D. 90. percben lőtt 

góljával 3:3 ig jutottunk. A vetélke-

dő még így sem ért véget, az ötödik 

helyhez Nádudvar döntetlenje, 

vagy veresége kellett volna Hajós 

ellen, de Nádudvar 1:0-ra nyert, 

ugyanúgy mint mi Szöllősi góljával 

Felsőszentiván ellen az utolsó for-

dulóban(1:0). ami a hatodik hely 

megszerzéséhez volt elegendő. 

Felnőtt csapatunk csalódást nem 

okozott, mert 

51 pontunk-

kal nagyon 

közel jártunk 

a kitűzött cél, 

az ötödik 

hely megszer-

zéséhez, hi-

szen Nádud-

var is 51 

pontos, de 

jobb a gólkü-

lönbsége. A 

nyolc egy-

mást követő 

győzelem 

pedig ritka, különleges ajándék a 

még mindig kitartó szurkolóinknak, 

így a csapat osztályzata: JÓ! A 

tavasz folyamán 23-an léptek pá-

lyára, minden alkalommal, 14-szer, 

Matity Donát, 13-szor: Kovács R. 

Szöllősi és Schultz Máté. 12-szer: 

Csordás, Tamás, Papp. 11-szer: 

Koszorús, Szabó D. 10-szer: Halász 

I. 9-szer: Molnár. 8-szor: Pesti, 

Nemes, Bohner. 7-szer: Szabados. 

6-szor: Béda. 5-ször: Rozsi. 4-szer: 

Geletta Gábor, Hornyák. 1-szer: 

Nagy E. Szabó A. és Gajári József, 

aki a Felsőszentiván elleni mérkő-

zésen szerepelt először bajnoki 

mérkőzésen a felnőtt csapatban, 

amelyhez hosszú, sikeres pályafu-

tást kívánok Sükösdön. 

A góllövő listát Papp Árpád vezeti 

15, Pesti L. követi 12, Matity D. 

10, Szöllősi R. 8, Schultz Máté 6, 

Kovács R. 4, Bohner Zs. 

3,Koszorús 3, Kárpáti K. 2, Nemes 

R. 2, Szabó D. 2, Csordás 1, és 

Hornyák T. 1 találattal. 

Ifjúsági csapatunk a szezon végére 

egyszerűen elfogyott. A megszer-

zett 27 pontjával, 91 lőtt és 80 ka-

pott góljával a 12. helyen végzett, 

messze elmaradva kitűzött céljától. 

A csapatnak nem volt tartása, el-

vesztett mérkőzéseinek legalább a 

fele megnyerhető volt. Egy félidőre 

a legtöbb esetben jó volt, vezetést is 

szerzett, aztán a második félidőben 

jött a pánik és az összeomlás. Vö-

rös Dávid edző ezúttal is csalódott, 

csak Gajári J., Radics J. és Kernya 

K. teljesítményével volt maradékta-

lanul elégedett. Akire mindig szá-

míthatott: Rácz G., Berger, 

Szádeczky, Töttös B., Töttös D., 

Forgács és Geletta Gergő. Szezon 

közben lemorzsolódott: Páncsics, 

Varga, Nagy, Schultz Martin, 

Veverka, Kárpáti. Sérültek: Szász, 

Mádi és Farkas. A góllövő listát 

Schultz Martin vezeti 22, őt Töttös 

D. követi 16, Rácz G és Radics J. 

11-11 góllal. 

A csapat osztályzata: elégséges, 

van honnan visszajönni!    

Serdülő csapatunk az ősszel a ne-

gyedik helyen végzett. Csordás 

Erik edző dobogós helyre várta a 

csapatát, a rajt ennek megfelelően 

indult, három győzelemmel és na-

gyon gyenge folytatással: a követ-

kező kilenc fordulóból nyolcat 

elvesztettünk, az utolsót sikerült 

megnyerni Nemesnádudvar ellen, 

így a 13-as mezőnyben 35 pontunk-

kal a 7. helyet foglaltuk el, köszön-

hetően az őszi jobb eredményeink-

nek. A góllövő listát Kárpáti Zsolt 

vezeti 3o találattal, amivel harma-

dik lett a déli csoportban, őt Töttös 

D. és Radics J. követi egyaránt 17-

17 góljával. A csapat osztályzata 

éves szinten gyenge közepes, ta-

vasszal elégséges, utánpótlásunk 

helyzete kritikus! 

A Bozsik program palántái Geletta 

Károly vezetésével tíz tornán szere-

peltek, ebből hatszor Sükösdön (U-

11-U-13), négyszer vidéken (U-7, 

U-9-U-11) amelyeken szép sikere-

ket értek el. A tanítványok lelkesek 

és szépen fejlődnek, köszönhetően 

edzőjük türelmének és szereteté-

nek. A bizonyítványosztásnak vége, 

mindenkinek kellemes nyaralást és 

erőgyűjtést kíván az új szezonra:  

Varsányi József 

 

A fénykép aláírása: A sükösdi 

felnőtt csapat 2015 tavaszán: 

Álló sor: Csordás, Papp, Pesti, 

Matity, Koszorús, Schulcz Máté, 

Szabó D., Tamás, Geletta G., Faddi 

Máté edző, Szabados, Geletta K. 

Guggolnak: Béda, Hornyák, Ne-

mes, Kovács R., Szöllősi, Kárpáti, 

Molnár, Bohner, Rozsi 

között volt meghirdetve a gyüleke-

ző a sportpályán. Az esemény az 

U13-as korosztály bemutató mér-

kőzésével kezdődött, majd ezután a 

"főmeccsen" a meghívott játékosok 

két vegyes csapatot alkottak, és 2 

X 30 perces mérkőzést játszottak 

félpályára. A kék csapat tagjai: 

Marusa József, Tóth Gyula, Papp 

Árpád, Rácz László, Tamás Ká-

roly, Szabó Antal (Johstonne), 

Radics Mihály, Molnár Zsolt, 

Evanics Zoltán, Sipos Tamás. A 

piros csapat tagjai: Koprivanacz 

János, Zsikó Viktor, Matity Donát, 

Halász István, Nagy Endre, Faddi 

Krisztián, Takács Tibor, Dr.Tóth 

Attila, Miókovics Milán, Szabó 

László. Az eredmény igazságos és 

barátságos 7-7 lett. A mérkőzést 

követően egy finom vaddisznópör-

költ várta a meghívottakat, amely-

nek elkészítését Faddi János és 

Makai József vállalták magukra, 

Nekik ezúton is köszönjük a közre-

működést. A vacsora közben fel-

elevenedtek a régmúlt és a jelen 

legszebb pillanatai, az este kötetlen 

beszélgetéssel és poharazgatással 

zárult.  

Halász István  

elnök 
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Szülői ház 
Múlnak az évek megöregedtem, 

Jócskán túl vagyok az életem delén, 

Olykor-olykor megkérdem magamtól. 

Miért is születtem? És miért élek én? 

 

A sors, velem sem volt kegyes, 

Vergődtem, mint törött szárnyú madár. 

 Máskor az idő, úgy megállni látszott. 

Csendben elsuhant, észrevétlenül. 

 

Az égen sötét felhők szállnak,  

Néha kibújik, az áldott napsugár, 

Beragyogja lelkem, lényem segítve, 

Szebbé teszi életem alkonyát. 

 

Felöltözöm szépen, ünnepnap a mai, 

Papírra vetem kézjegyem, 

Nem akármilyen papír, hivatalos, 

Mely életem napjait megszépítheti. 

 

A Nap ma sokkal szebben ragyog, a kissé felhős égen, 

Az Örökkévaló rám tekint, utamon segít, 

A kicsi házat amelyben születtem, éltem gyermekkorom, 

Visszaadja! Ismét visszatérnek a szép álmaim. 

 

Ó--Uram! Én köszönöm, amit értem tettél, 

Nagy bizonytalanságból, jó útra tereltél. 

Mindig egyengetted, az én tétova léptem, 

Sok éjszakán könyörögve, segítséged kértem. 

 

Ó-Uram! Te vigyáztál rám, hatvanhat télen-nyáron át, 

Cserébe tőlem, semmit sem kértél, tudom ejtettem sok hibát,  

Ábrándoztam-álmodoztam, huszonhét hosszú éven át, 

Megöregedve is reménykedtem, hittem történnek még csodák. 

 

E kicsi-ház, a születésem helye, itt nevelt Apám és Anyám, 

Az udvarban állva, szívem úgy kalapál szinte lehet hallani. 

A ház még áll, mert tartja magát, reám várt mielőtt feladja, 

Bejártam a szobák zeg-zugát, fáj így látni, így elporladni. 

 

A kicsi ház, ahol születtem, gyermekként éltem gondtalan, 

Csendes, elhagyott és szomorú, elérkeztek végnapjai. 

Könny szökik a két szemembe, a fájdalom és az öröm könnye, 

Ó te kedves kicsi ház, enyém maradsz mindörökre. 

 

A szép, Szülői-ház. Maga volt az élet, 

Tizenegy testvérem, Apám és Anyám. 

Ez a ház, csak este csendesült el, 

Ó-Istenem! Hol van az már? Oly távolba jár. 

 

Álmaimban ismét gyermek vagyok, 

Játszadozunk a poros udvaron, 

Apám-Anyám velünk együtt örül, 

Vidámak vagyunk és boldogok. 

 

Az udvarban vézna körtefa áll, 

Körülötte sok tarka virág. 

Önfeledt játékunk véget nem ér, 

Hónom alatt cipelem kedves rongybabám. 

 

Apám-Anyám arca homályossá válik, véget ér az álom, 

Felébredtem…mozdulatlan fekszem még az ágyon, 

Milyen szép volt, amit láttam, soha nem felejtem, 

E kedves, szép, Szülői ház megmarad emlékeimben. 

 

Mélabúsan álldogálok, az öreg ház udvarán, 

Az Örökkévaló figyel rám, és rám ragyog a napsugár, 

Amikor leszáll az est, sok apró csillag majd kigyúl, 

Egy fénylő csillag oldalán, látni vélem, Apám-Anyám reám mosolyog. 

2014. január 14. Weisz Cecilia 


