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Településfejlesztés 

Az önkormányzati tulajdonú 
épületek előtt már több helyen 
befejeződött, de még folyama-
tosan zajlik az elöregedett jár-
dafelületek felújítása. 
Az idei évben is folytatódott 
konyhakert programunk, mely 
keretein belül, Napközi kony-
hánkon hasznosítható zöldsége-
ket termelünk. 
Végéhez közeledik a Ságvári és 
Petőfi utcák aszfaltozása, a 
szilárd burkolat már elkészült, a 

műszaki átadás-átvétel még 
nem történt meg. Több helyen 
kell még a vízelvezetéssel kap-
csolatos nehézségeket kikü-

szöbölni. 
Befejeződött Egészségügyi 
Központunk felújítása. A külső 
munkák elkészülte után, még 
eszközbeszerzések 
(irodabútorok, szemléltetőesz-
közök, várótermi székek) zajla-
nak. Az épület ünnepélyes át-
adására július 7-én 15.00 órakor 
Zsigó Róbert államtitkár úr 
jelenlétében került sor. 
Lakodalmas Házunk vizes-
blokkjának felújítása is célegye-
nesébe érkezett, a vízvezeték 
szerelési és kőműves munkák 
után, a villamossági munkálatok 
elvégzése következik. Így a 
belső térből megközelíthető, 
igényes mosdó várja majd a 
vendégeket. 
Az idei nyári szünetben az Al-
végi Óvodában folytatódik az 
intézményeket érintő vizes-
blokk felújítási program. A 
kicsik mosdójának, öltözőjének 
felújítása mellett, nyílászáró 
csere is történik, és új burkola-
tot kap a folyosó és az előkészí-
tő konyha is. 
 

Tamás Márta polgármester 

Szeretettel meghívjuk a 2016.  
július 29. és 31. között megrende-

zésre kerülő Anna-napokra! 
 

A programok előzetese az  
5. oldalon olvasható. 

A részletes programot eljuttatjuk Önök-
höz. 
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2016. május 24. rendkívüli ülés: 
A Képviselő- testület rendkívüli 
ülést tartott A Széchenyi 2020. 
Vidékfejlesztési Program (VP) 
VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet 
meghatározó épületek külső re-
konstrukciója, többfunkciós kö-
zösségi tér létrehozása, fejleszté-
se, energetikai korszerűsítés 2. 
célterületre benyújtható pályázat 
ügyében. A pályázat a Művelődé-
si ház intézmény fejlesztésére, 
külső rekonstrukciójára, energeti-
kai korszerűsítésére lett benyújtva 
bruttó 47.485.881 Ft költségvetési 
főösszeggel, melyből pályázati 
önerőként bruttó 7.122.882 Ft 
forrást biztosít az önkormányzat. 
2016. május 25.: 
A Sükösd Nagyközségi Önkor-
mányzat 2015. évi zárszámadási 
rendeletét tárgyalták a képviselők. 
Az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetésének teljesített kiadási 
főösszege 449 702 000 Ft, teljesí-
tett bevételi főösszege 648-
 006 000 Ft. A teljesített költség-

vetés egyenlege a 270 210 000 Ft 
többlet. Elmondható, hogy kivéte-
lesen jó évet zárt az önkormány-
zat. Elfogadták a Bajai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2015.évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
Módosították a szociális pénzben 
és természetben nyújtott támoga-
tásokról szóló helyi rendeletet. 
2016. év II. félévében az önkor-
mányzat nem tud olyan mértékű 
támogatásokat nyújtani, mint az 
első félévben. A kötelező ellátá-
sokon felül adható kategóriákban 
a támogatások-egy kivételével- 
nem szűntek meg, de hozzáféré-
sükön és összegükben változtatá-
sok történtek. Az önkormányza-
tunk részvételével is működő 
társulások 2015. évi tevékenysé-
géről fogadtak el beszámolókat. 
Az önkormányzat Napközi kony-
háján igénybe vehető terembérlet 
díját meghatározták. Pályázati 
okból társasházzá kellett alakítani 
az egybeépült Művelődési házat 
és a Hősök terén működő vendég-

látó egységet. Szolgálati lakások 
bérbeadásáról is döntöttek.  
2016. június 22.: 
A Képviselő-testület megtárgyalta 
a helyi építési szabályzat rendelet 
és településrendezési eszközök 
módosításának eljárásában kelete-
zett szakhatósági és lakossági 
véleményeket. A tavalyi évhez 
hasonlóan idén is beadásra kerül a 
Napközi konyha épület felújítási 
pályázata akadálymentesítéssel, 
homlokzati hőszigeteléssel. 2015. 
évi munkájáról és eredményekről 
számolt be a Térségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat, a 
Bajai Járási Gyámügyi Osztály, 
és a helyi Jegyzői gyámhatóság. 
Módosította a Kormány a szemét-
szállítási díjbeszedés gyakorlatát, 
emiatt az erről is szóló helyi ön-
kormányzati rendeletet és a FBH 
Nonprofit Kft-vel kötött közszol-
gáltatási szerződést is módosítani 
kellett. Leadta jelentését a belső 
ellenőr a 2015. évi önkormányzati 
gazdálkodás vizsgálatáról. A 

Képviselő-testület Intézkedési 
tervet fogadott el a –kisebb jelen-
tőségű- hibák kijavítására. A Ró-
mai Katolikus  Egyház Kalocsa- 
Kecskeméti Főegyházmegyéje és 
az Önkormányzat között kötendő 
megállapodások tartalmát tárgyal-
ták. Beszámolt a polgármester két 
pályázat nyertességéről, melyek a 
határon túli testvértelepülési kap-
csolatok mélyítésére, közös prog-
ramok támogatására szolgálnak.  

Hivatali hírek 
A Ságvári és Petőfi utcák ingat-
lantulajdonosai közül még vannak 
lakosok, akik az útépítési érde-
keltségi hozzájárulás értesítő le-
vélben jelzett összegét nem fizet-
ték meg. Július hónapban még 
van arra lehetőség, hogy ezt a 
Pénztár nyitva tartása idején meg-
tegyék. Aki nem jelzi időben a 
fizetési nehézségeit, azoknál 
2016. augusztus hónaptól megin-
dítja az önkormányzat az adók 
módjára történő végrehajtást! 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 

Hulladékszállítás 
Sárgafedeles kukák: 
Az edényzetek kiosztása után 
derült ki, hogy ellentmondás 
van a kiosztott tájékoztató, és 
a kukára ragasztandó matrica 
között a tekintetben, hogy 
milyen hulladékok helyezhe-
tőek el az új edényzetekben. 
Ez elsősorban az üveghulla-
dék vonatkozásában félreért-
hető. A Felső-Bácskai Hulla-
dékgazdálkodási Kft. ügyve-
zetőjével történt egyeztetés 
után elmondható, hogy a 
színes és fehér üvegek gyűj-
tése a továbbiakban is a tele-
pülés területén levő gyűjt ő-
szigetekbe történik, ezért 
hagyták meg ezeket a szigete-
ket Sükösdön is. A többi hul-
ladék az értesítő, és matricán 
feltüntetettek szerint a sárga 
kukába gyűjthető. Plusz in-
formáció még, hogy átlátszó 
zsákban korlátlan mennyisé-
gű műanyaghulladék, vagy 
kötegelt papír kihelyezhető a 

sárgafedelű edényzet mellé. 
Az átlátszó zsákban való el-
helyezés, és kötegelés nagyon 
fontos, mert csak ebben az 
esetben kerül elszállításra! 
Kérjük továbbá a lakosságot, 
hogy a gyűjtőszigetekben 
kizárólag csak a színes és 
fehér üveg hulladékot helyez-
zék el! Egyéb szemét lerakása 
tilos, és büntetést von maga 
után! 
Zöldjárat: 
2016. május 20-án járt elő-
ször Sükösdön a zöldjárat, 
mely a biológiailag lebomló 
hulladék gyűjtését vezette be 
díjmentesen. Erről szintén 
tájékoztató jutott el a lakos-
sághoz. Az abban meghirde-
tettek szerint a zöldjárat havi 
egy alkalommal jön a telepü-
lésre, és kizárólag az erre a 
célra megjelölt, szintén bio-
lógiailag lebomló zsákban 
szállítja el a lebomló hulladé-
kot.     (fűkaszálék, falevél, 
lágyszárú növények, konyhai 

és élelmiszermaradékok) 
Alkalmanként egy zsáknyi 
hulladékot és maximum 0,5 
m3 (70cm hosszú és 50 cm 
átmérőjű) kévébe kötött fás 
szárú hulladékot szállít. 
Amely ház elől elszállítja a 
zöldhulladékot a szolgáltató, 
ott a postaládába dobja a 
következő havi szállításhoz 
szükséges zsákot. 
Zöldjárat naptár 2016. évi 
terve Sükösdön a táblázatban 
olvasható! 
 
Fenti szolgáltatásokra te-
kintettel önkormányzatunk 
július 31. után nem szállít el 
a faluból, véletlenszerűen 
kihelyezett zöldhulladékot. 
Azt a továbbiakban kizáró-
lag a korábban kialakított 
rendszer szerint karácsony 
után, tavasszal és ősszel, egy
-egy alkalommal teszi meg, 
melyről külön szórólapon 
értesíti a lakosságot. 

Tamás Márta polgármester 

Hónap Július Augusztus Szeptember Október November December 
Begyűjtési nap 15. 12. 9. 7. 4. 2. és 30. 

FELHÍVÁS 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
EDF DÉMÁSZ ügyfélkapcsolati telefon-
számai 2016. július 1-jétől megváltoznak 
a távközlési szolgáltatásokat érintő jog-
szabályváltozás, illetve saját üzletszabály-
zatunk módosulása miatt. 2016. július 1-
jétől a lakossági, kisüzleti és önkormány-
zati ügyfeleink hívásait az alábbi telefon-
számokon fogadjuk: 
Lakossági és kisüzleti telefonos ügyfél-
szolgálatunk (e-vonal) a 06 62 565 600-as 
normáldíjas vezetékes hívószámon érhető 
el. Üzleti értékesítési vonalunk száma 06 
62 565 400-as hívószámra változik. Kis-
üzleti és szabadpiaci lakossági értékesítési 
vonalunk a 06 62 565 901-es hívószámon 
áll rendelkezésre. 
Természetesen az EDF DÉMÁSZ Önkor-
mányzati Kapcsolattartó Iroda munkatár-
sainak a közvetlen elérhetőségei nem vál-
toznak, továbbra is készséggel állunk 
önkormányzati ügyfeleink rendelkezésé-
re. 

EDF DÉMÁSZ 

 
Az óvodák 2016- augusztus 01-19-ig 
zárva lesznek. Nyitás: augusztus 22-
én. Ebben az id őpontban már mind-

két óvoda várja a gyerekeket! 

90. születésnap 
2016. június 11-én ünnepelte 

Kovács 
Andrásné 
Zsinor 
Mária 90. 
születés-

napját. Sükösd Nagyközség 
Önkormányzatának nevében 
Tamás Márta polgármester, 
Tamaskó Jenőné anyakönyv-
vezető, Rigó Éva és Regős 
Gáborné köszöntötték. 

Szerkesztő 
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Évzárás az óvodában 

Hagyományainkhoz híven május 
utolsó napjaiban tartottuk az óvo-
dai évzárókat. A középső és ve-

gyes csoportokban csütörtökön, a 
nagycsoportosok pénteken bú-
csúztak az óvodától. 
Ezek az események igen fontos 
történések az óvoda életében. 
Különösen a nagycsoportokban 
igazán meghitt, bensőséges ün-
nep a búcsúzással egybekötött 
évzáró, amit komoly készülődés 
előz meg. Így adunk időt a gyere-
keknek, hogy felkészüljenek a 
búcsú pillanatára, ami sosem 
könnyű. Segítjük őket, hogy 
megértsék, miről is van szó, és 
meg is értik, átérzik teljes szívük-
kel, lelkükkel. 

Pedagógusnap 
Június 3-án tartottuk Pedagógus-
napunkat. A szülők igen kelle-
mes, jó hangulatú ünnepséget 
rendeztek nekünk.  
A rendezvény keretén belül kel-
lemes kötelességemnek tettem 
eleget, amikor átadhattam Balog 
Zoltán EMMI miniszter által 
adományozott Pedagógus Szol-
gálati Emlékérem kitüntetést 
Lógó Andrásné óvónőnek. Edit 
óvó néni 40 éve dolgozik a pá-
lyán, két év kivételével mindvé-
gig a sükösdi óvodában tevé-
kenykedett. A gyermekekkel 
példaértékűen foglalkozott, gyer-
mekközpontúság és önzetlenség 
jellemezte. A rábízott gyermeke-
ket következetesen, szigorúan, de 
nagy-nagy szeretettel nevelte-
oktatta. Lógó Andrásné 2016. 
október 01-től nyugdíjba vonul, 
jelenleg felmentési idejét tölti, 
így már hónapok óta nem dolgo-

zik. Az óvoda dolgozói és a ma-
gam nevében szívből gratulálok a 
kitüntetéshez, a nyugdíjas évek-
hez jó egészséget és még sok-sok 
szerettei körében eltöltött éveket 
kívánok. 

Gyermeknap 
Június elején volt a gyermeknap 
az oviban. Sajnos az idő nem volt 
túl kegyes hozzánk, ezért a meg-
hívott leendő ovisok (ringatósok) 
közül csak kevesen jöttek el. Volt 
rajzolás, játék, szörp, ropi, min-
den, ami kell az ilyen különleges 
alkalmakhoz. De a legérdekesebb 
mégiscsak az ugrálóvár és a nagy 

trambulin volt.  Az anyagi forrást 
a szülői szervezet biztosította 
számunkra, amit ezúton is köszö-
nünk. 

Kisfokt ői kirándulás 
Év végi kirándulásunkat június-
ban a Kisfoktői Vízimadárparkba 
szerveztük.  Nagyon sok fajta 
állatot, madarat figyelhettünk 
meg. Voltak pl. lámák, páva, 
többféle, fajta baromfi, róka, 
púpos teve, nyuszi, amit a gyere-
kek nagy örömére meg is simo-
gathattak. A szemfülesebbek 
felülhettek a póniló hátára is. A 
buszozás és a szabadban elköltött 
uzsonna legalább akkora élményt 
jelentett a gyermekek számára, 
mint az állatok megtekintése. 

Fogathajtó verseny előtti to-
borzás. 

Dudásné Grau Ágnes ÁMK igazgató 
 

Tanévet zártunk, fejezetet 
nyitunk 

Kevesebb kedvesebb dolog léte-
zik, mint „letudni” a tanévzárót, 
majd hazasétálni, és nem törődni 
azzal, mikor kelünk fel másnap... 
Ez az idén sem volt másként: a 
Sükösdi Általános Iskola lezárta 

a tanévet, kiosztotta a bizonyítvá-
nyokat, és a derekas munka elvé-
gezte után megkezdődött a vaká-
ció.  
Fontos elmondanom, hogy a 
diákok egy jókedvű, biztonságot 
és tudást egyaránt nyújtó iskolá-
ba jártak, és oda várjuk őket visz-
sza szeptemberben is.  
Abba a suliba, ami az általános 
ismeretek átadásán túl, kiemelten 
fontosnak tartja a tehetséggondo-
zást, és mindennél jobban szeret-
né, hogy a naptárjában olyan 
programpontok is szerepeljenek, 
amelyek túlmutatnak egy kis 
település kis iskolájának szoká-
sos kínálatán.  
Tudatosan dolgozunk azon, hogy 
a paletta tovább szélesedjen; 
hogy a diákok évről évre több és 
több tanulási, képességfejlesztő 
lehetőséget kapjanak; hogy a 
kimondatlan dolgokat mondjuk 
ki; hogy legyen annyi bátorsá-
gunk, hogy az egymást 
nemismeréséből következő bátor-
talanságot feloldjuk; hogy a diák 
diáknak érezze magát, és úgyis 
viselkedjen;  hogy a szülő a tanár 
szövetségesének érezze magát, 
de ne ő osztályozzon; hogy a 
tanár érezze azt a felelősséget, 
amivel a gyermekek életét befo-
lyásolja és igazgatja. 
Azt gondolom, hogy iskolánk 
olyan kincskeresők otthona, akik 
meg akarják ismerni a világot, és 
el akarják mesélni nekünk saját 
történeteiket. Számos példa bizo-
nyítja, hogy a sükösdi gyerekek 
már észreveszik a zajban a dalla-
mot, a hangszerben a lelket, az 
énekben a csendet. 
Ehhez mi, pedagógusok pedig 
csak eszközöket adunk: csizmát a 
tánchoz, tamburát a dalhoz, leve-
gőt a refrénhez és kis fehér festé-
ket a sötétkékhez, ha az alkotó 
diák éppen égboltot akar festeni.  
A Sükösdi Általános Iskola utol-
só tanévzáróját tartottuk, szep-
temberben pedig a Sükösdi Ma-
gyarok Nagyasszonya Katolikus 
Iskola első tanévnyitóját. 
Ugyanitt, ugyanebben a körben – 
a sors ugyanis úgy hozta, hogy 
iskolánk fenntartója mostantól 
nem a KLIK, hanem a katolikus 
egyház.  
Fontos dolognak tartom ezt – 
fontosnak és legalább annyira 
megnyugtatónak is. 
Többek között azért, mert a kato-
likus egyház kétezer éve áll az 
emberek szolgálatában, a KLIK 

pedig – finoman szólva – a pár 
éves működését sem tudta mara-
déktalanul zökkenőmentessé 
tenni. És ebben a kétezer éves 
történetben megannyi fejezet szól 
a tudás átadásáról, mindarról, 
ami a hagyományok megőrzésé-
ről, valamint a fejlődés fenntartá-
sáról szól. Akik írni tanítottak 
évezredeken keresztül, azoktól 
olvasni is érdemes... – új, minden 
eddigieknél biztonságosabb és 
szebb időszak következhet. 
Mi abban bízunk, hogy ezekben a 
fejezetekben Sükösd is fontos 
szerepet kap, és erre a kalocsai 
egyházmegyétől minden ígéretet 
megkaptunk.  
Hiszünk bennük, de éppannyira 
hiszünk magunkban is; azt gon-
dolom, az a legfontosabb, hogy a 
diákok kiszámítható környezet-
ben, görcsök és pressziók nélkül, 
nyugodt körülmények között 
tudják tenni a dolgukat.  
 
Gondolom, most mindenkiben 
több a kérdés, mint a válasz, de 
azt hiszem, az a legfontosabb, 
hogy lássuk: a változás sem nem 
jó, se nem rossz. A változás egy-
szerűen csak van – és a világ 
alaptörvénye szerint csak azok 
lehetnek sikeresek, akik alkal-
mazkodnak a változáshoz. 
Mi ezen az úton járunk, és mi 
ezek szellemében mondjuk ki, 
hogy a holnapból nem hagyjuk ki 
a tegnapot; hogy a mi szótárunk-
ban nincs „mi” és nincs „ti”; 
hogy olyan iskolát szeretnénk, 
ahol amit elkezdünk, azt be is 
fejezzük; hogy nem hagyjuk ma-
gára senkit.  
„Mária iskolája” Mária országá-
ban csak olyan közösséget foghat 
össze, amelyben a tanításon kívül 
azt is fontosnak tartják, hogy a 
gyerekek megismerjék a normá-
kat, a szabályokat, és lássák, mit 
hozhatnak nekik a viselkedésbeli, 
a hozzáállási, a jellembeli jellem-
zők pozitív változásai.  
Nem lennénk méltóak a jövőépí-
tésre, ha nem vállalnák fel ezt a 
szolgálatot, és annak csak örülni 
lehet, hogy ebben a szolgálatban 
azokkal dolgozhatunk együtt, 
akik népeket és nemzeteket pász-
torolnak.   
Gyerekként a tanévzárót vártam, 
igazgatóként a tanévnyitót vá-
rom. 
Gyerekként örültem, ha valamit 
elvégeztünk, és utána pihenés 
jött. 

   http://www.altisk-sukosd.sulinet.hu/ 
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Igazgatóként pedig annak örülök, 
ha sikerül valami olyat létrehoz-
nunk, ami működik; ha sikerül 
olyan rendszerben dolgoznunk, 
ami jobb, mint az előző; ha sike-
rül lefektetni az alapokat ahhoz, 
hogy tudjunk építkezni; ha látom, 
hogy amit elterveztünk, az meg-
valósul.  
Kérem Önöket, hogy ehhez kü-
lön-külön is tegyük hozzá saját 
tudásunkat, szorgalmunkat, kitar-
tásunkat, hiszen csak így tudunk 
előrelépni. 
Kellemes nyarat kívánok min-
denkinek  – szeptemberben talál-
kozunk!  

Mihálovics Ferenc igazgató 
 

Trianoni megemlékezés 
A trianoni békediktátumot 1920. 
június 4-én írták alá , mely ha-
zánk fizikai és lelki megcsonkítá-
sát jelentette. Erről községünk 
évek óta megemlékezik a temp-
lomkertben felállított emlékmű 
előtt. Három éve iskolánkban is 

felidézzük a tragédiát, megte-
remtve ezzel az iskolai megemlé-
kezés hagyományát is.   
Az idén, június 3-án  A magyar-
ság jussa című színdarabot adták 
elő az alsó- és a felső tagozatos 
diákok a trianoni emlékmű előtt  
Szabó Dorina, Boros Mirella  
Kovács Lilla, Marusa Adél,  Sza-
bó Denisz és Reiner Petra szerep-
lésével. Verset mondtak: Béregi 
Bence, Soós Bence és Balázs 
Gábor Rudolf. Narrátor: Pusztai 
Máté volt. Június 4-én délután  
felhőszakadás zavarta meg az 
ünneplést, beszorította a megem-
lékezőket az iskola ebédlőjébe. A 
szereplők így is helytálltak. 
Memhölczer Katalin és az ifjú 
diák Bencses Máté verssel egé-
szítette ki az iskolás diákok szín-
vonalas műsorát. A koszorúzás 
idejére lecsendesedett az eső. A 
megemlékezés szentmisével ért 
véget.              Kapitány Erzsébet 

 

Kitüntetések 
A Sükösdi Általános Iskola neve-
lőtestülete a 2015-2016. tanévben 
kiváló tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért és 
szorgalmáért, tanulmányi verse-

nyeken való részvételéért, kultu-
rális tevékenységéért kitüntetett 
tanuló címet adományozza Sza-
bó Dorina 6. osztá-
lyos tanulónak.  
A Sükösdi Általános Iskola neve-
lőtestülete a 2015-2016. tanévben 
kiváló tanulmányi eredményéért, 
példamutató szorgalmáért és 
kulturális tevékenységé-
ért kitüntetett tanuló címet ado-
mányozza Soós Boglárka 8. 
osztályos tanulónak. A Sükösdi 
Általános Iskola nevelőtestülete a 
2015-2016. tanévben kiemelkedő 
tanulmányi eredményéért, példa-
mutató szorgalmáért, közösségi, 
kulturális és sporttevékenységé-
ért kitüntetett tanuló címet ado-
mányozza Béregi Bence 8. osz-
tályos tanulónak. 
"Légy tölgyfa, mit fergeteg 
Ki képes dönteni, 
De méltóságos derekát 
Meg nem görbítheti." 
/Petőfi Sándor/ 

Mihálovics Ferenc igazgató 
 

Az Év Diákja - az Év 
Sportolója 

Sükösd Nagyközség Önkormány-
zata az idei év tanévzáró ünnepé-
lyén, immár tizedik alkalommal 
adhatta át a 
legkiemelke-
dőbb tanul-
mányi és 
sport ered-
ményt elért 
tanulónak 
járó kitünte-
tést. 
A díj alapítá-
sával az volt 
a cél, hogy az 
önkormány-
zat elismerje 
az adott tanévben tehetsége sze-
rint legkiválóbb eredményt elérő 
diákokat. A kitüntetett tanulók 
mögött ott áll természetesen a 
pedagógus, edző munkája, a szü-

lők támogatá-
sa, akik ráter-
mettségüknek 
megfelelően 
terelgetik 
tanítványukat, 
gyermeküket 
a szorgalmat, 
kitartást 
igénylő mun-
kában. 
A 2015/2016-
os tanévben 

Sükösd Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete, a helyi 
szavalóversenyen elért 1., vala-
mint a területi szavalóversenyen 
szerzett 2. helyezéséért, megyei 

matematika versenyen elért 2. és 
5. helyezésért, megyei nyelvtan 
versenyen begyűjtött 2. és 7. 
helyezéséért, az Év Diákja címet 
Kovács Lilla 5. osztályos tanuló-
nak adományozta. 
A sport komoly elszántságot, 
rendkívüli kitartást, sok-sok le-
mondást, és szorgalmat igényel, 
ezért is elismerésre méltó, hogy 
az idei tanév díjazottja nemzet-
közi és országos Kick-boksz 
versenyeken első helyezéssel 
büszkélkedhet. Ezen eredmények 
alapján a 2015/2016-os tanévben 
Sükösd Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete, az Év 
Sportolója díjjal Faddi Tamás 
8. osztályos tanulót jutalmazta. 

Tamás Márta polgármester 
 

A Sükösdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elismerései 

A Sükösdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat álláspontja szerint 
a cigányság fejlődésének, társa-
dalmi beilleszkedésének, integrá-
ciójának lassú, ám de biztos útja 
az oktatás. Ezért kiemelt prioritá-
sú feladatunkként fogalmaztuk 
meg a település roma gyermekei-
nek iskolai teljesítményének 
segítését, támogatását minden 
tőlünk telhető eszközzel. Így a 
2015-2016-os tanévben sok év 
után először, szeretnénk könyvju-
talomban részesíteni néhány igen 
ígéretes munkát végző roma ta-
nulót, kikből reméljük egyszer 
hallgató lesz. Szilágyi Nátán 
(7.o.) : Jó tanulmányi eredmé-
nyéért, közösségi tevékenységé-
ért, stúdiós munkájáért, Balázs 
Máté (4.o.): Jó tanulmányi ered-
ményéért és közösségi munkájá-
ért, Kolompár Viktória Regina 
(4.o): Példamutató magatartásá-
ért, Pohl Míra (3.o): Jó tanulmá-
nyi eredményéért, Balázs Mária 
Krisztina  (3.o.) Jó tanulmányi 
eredményéért, közösségi munká-
jáért valamint kulturális tevé-
kenységéért, Balázs Gábor Ru-
dolf (2.o): Jó tanulmányi ered-
ményéért és tanulmányi verse-
nyeken való eredményes szerep-
léséért, Kolompár Zsanett (2.o) 
Jó tanulmányi eredményéért 

Radics Tamás a Sükösdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Fenntartóváltás 
A 2016-os év első negyedében 
szembesült a település-és az isko-
lavezetés azzal a ténnyel, hogy 
ahhoz, hogy hosszútávon bizto-
sítható legyen Sükösdön az 1-8 
évfolyamon történő alapfokú 
oktatás, komoly döntéseket kell 
hoznia. Ehhez jelen helyzetben a 

legmegfelelőbb iránynak a Kalo-
csa-Kecskemét Főegyházmegyé-
vel történő tárgyalások kezdemé-
nyezése bizonyult. 
Minderről legelőször Fülöp Ernő 
irodaigazgató atyával történtek 
egyeztetéseket. Az itt kapott in-
formációkat osztottuk meg a 
nevelőtestülettel, szülőkkel, és 
kértünk, és bíztattunk mindenkit, 
hogy támogassa az önkormány-
zat és az iskola fenntartóváltási 
tervét.  
E támogatás minden véleménye-
zésre jogosult fórumon nagy 
többséggel megtörtént, mely 
hozzáállást ezúton is köszönök. 
Ezután Retkes Zsolt atya, és 
Kerpits Miklós az Egyházmegyei 
Katolikus Iskolák Főhatóságának 
elnöke tartott tájékoztatást a pe-
dagógusoknak, majd ezt követő-
en a szülőknek. 
Úgy vélem ezután egy fontos 
mérföldkőhöz érkeztünk. A szü-
lőkhöz itt olyan információk is 
eljutottak, melyről korábban nem 
esett szó, nem azért mert bármit 
is elhallgattunk volna, hogy majd 
később kimondatva megvezessük 
az érintetteket. Csupán különbö-
ző szálakról jött az információ. 
Természetes, hogy egy egyházi 
iskolában tevékenykedő atya, az 
egyházi iskolák ideális állapotá-
ról beszél. 
Sükösdön teljesen más a jelenlegi 
helyzet, első sorban, helyben 
szeretnénk tartani az iskolánkat, 
ez jelenleg egyházi fenntartással 
tehető meg legbiztosabban. 
Azonban tiszteletben kell, és 
tiszteletben is fogjuk tartani min-
denkinek a világnézeti meggyő-
ződését. 2016. szeptemberétől is 
meg fog maradni az iskolában a 
felekezet szerinti hitoktatás és az 
erkölcstan is. Közösségi progra-
mokon senkire nem fog hatni 
olyan kényszerítő erő, mely a 
meggyőződésével nem megegye-
ző. Természetesen az egyházi 
működtetésnek vannak, és kell is 
hogy legyenek speciális velejá-
rói. Ezeket, az egyház meglévő 
tapasztalataira építve, és a 
sükösdi iskola hagyományait 
megtartva kell tudnunk jól, min-
denki számára legmegfelelőbb 
módon összehangolni. Itt tartunk 
most, e felelőséggel teli feladat-
nál. Ehhez kérjük még az érintet-
tek megértését, türelmét, bizal-
mát. 
A Kalocsa-Kecskeméti Főegy-
házmegye működtetője lesz az 
iskolának. Az épület, mint tulaj-
don továbbra is Sükösd Nagykö-
zségé marad. 

Tamás Márta polgármester 
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Manóvár, avagy egy me-
sekönyv mesés születése 

A „ Hol volt, hol nem volt…” 
szokásos kliséjével  is kezdődhet-
ne a Manóvár című könyv  törté-
nete, mert valóban meseszerű a 
kötet megszületése. A verses 
mese valamikor még a kétezres 
évek idusán fogant meg és író-
dott papírra egy akkor meghirde-
tett mesepályázat apropóján, 
aztán mecenatúra híján az asztal-
fiók mélyére került. Hosszú évek 
teltek el és ezalatt számos más 
prózai és verses kötetem látott 
napvilágot. Én már szinte el is 
felejtettem kis manóim történetét, 
de egy esztendővel ezelőtt Csa-
nádi Judit grafikus, köteteim 
állandó illusztrátora átküldött 
nekem több mint egy tucat gyö-

nyörű színes 
rajzot, amit a 
Manóvár törté-
netéhez készített 
és arra buzdí-
tott, jelentessük 
meg a könyvet, 
juttassuk el a 
gyermekekhez. 
Egy alkotó szá-
mára mindig a 
legnehezebb, 
leghálátlanabb feladat a potenciá-
lisnak vélt támogatók megkeresé-
se, annál is inkább, mert számos 
visszautasítással és közömbös 
tekintettel kell szembesülnie, de 
sajnos, a könyvkiadásnak, a 
könyvnyomtatásnak komoly 
anyagi vonzatai vannak és segí-
tők nélkül nem megy. Az ember 

azt hinné, 
hogy nyolc 
kiadott 
könyv után 
már van rutin 
és gördüléke-
nyebben 
megy a fo-
lyamat, de 
tapasztalat-
ból írom és 
mondom, 

nem így van. A Manóvár is ne-
héz vajúdással született, kaptunk 
egy induló összeget és ebből 
februárban elkészült a PDF, amit 
promócióra használtunk. Ígéretek 
jöttek, biztatások - már azért is, 
mert olyan neves kiadók, mint a 
Móra, vagy a Minerva is szárnya-
ik alá vették volna a művet -, de 

ezekkel a nyomda még nem tudja 
beindítani a masináit. Aztán eltelt 
négy hónap és megtörtént a cso-
da, pár nap leforgása alatt beindí-
tották az égiek csodatevő 
„mechanizmusukat” és megkap-
tuk azokat a forrásokat, amelyek 
segítségével június végére kibúj-
hattak a manócskáink a sötét 
zárkájukból és könyvvé lett a 
Manóvár. Isten malmai néha 
valóban lassan őrölnek, de a fo-
gaskerekek sosem mozdulatla-
nok, még akkor sem, ha mi nem 
érzékeljük működésüket, mert 
végül minden körbeér és betelje-
sedik a maga elrendelt idejében, 
csak kitartás, hit és mérhetetlenül 
nagy türelem kell hozzá… 

Paudits Zoltán  
 www.pauditszoli.mlap.hu  

Sükösdi Anna-napok 
2016. július 29-31. 
programtervezete 

 
2016. július 29. (péntek) 
10.00 Pingpong bajnokság az Ifjúsági 
Házban  
16.00 Kispályás futball  
16.30 „A sükösdi futball története 
hangban és képben” című kiállítás a 
Sükösdi Helytörténeti Egyesület szer-
vezésében. Házigazda: Varsányi József 
18.00 Ünnepi szentmise Szent Anna 
tiszteletére a templomban, celebrálja: 
Retkes Zsolt, a bajai Szent Antal Plébá-
nia kisegítő lelkésze  
19.00 KOVÁCS CSILLA ének előadó-
művész és LACZKÓ-PETŐ BALÁZS 
klasszikus ütőhangszerművész közös 
koncertje a templomban 
20.00 Kerti ünnepély az Egyházközségi 
Ház udvarában 
20.00 – 21.00 Akusztikus Merénylet 
koncert  
21.00 – 22.30 Sub Bass Monster kon-
cert  
22.30 – 02.00 Szabadtéri disco Dj 
Dodo és Dj Thompy közreműködésével 
2016. július 30. (szombat) 
6.30 – 10.00 Horgászverseny gyerek és 
ifjúsági kategóriában a sükösdi Viktória
-tavaknál 
8.00 – 14.00 Kispályás futball 
9.00 – 12.00 Játszóház óvodásoknak  
9.00 – 12.00 Tűzoltóautó és rendőrautó 

bemutató gyerekeknek  
16.00 – 20.00 Népi játékpark gyerekek-
nek 
16.00 – 20.00 Utazó planetárium  
16.00 – 20.00 Rodeó bika 
16.00 – 21.00 Rali versenyautók kiállí-
tása 
17.00 – 18.00 Freestyle basketball be-
mutató 
17.00 – 19.00 „Sükösd ízei” – helyi 
vállalkozó szellemű csoportok főznek a 
nagyközönségnek, vásárlási-kóstolási 
lehetőség, mellyel fődíj nyerhető 
17.30 Anna-napi Ulti Kupa  
18.00 – 18.30 „Keressük a Sükösdi 
Anna-napon jelenlévő legidősebb és 
legfiatalabb Annát” nevezés 
18.00 – 18.30  „A falu legfinomabb 
lekvárja” nevezés 
18.30 – 21.00 Színpadi programok: 
ünnepi köszöntő, helyi és vidéki cso-
portok bemutatkozása 
21.00 Sztárvendég: Kovács Kati 
22.00 – 22.30 Tűzijáték 
22.30 – 02.00 Utcabál Topánka Mi-
hállyal 
2016. július 31. (vasárnap) 
7.00 Szentmise a templomban 
8.45 Gyülekező a zarándoklatra a temp-
lom előtt 
9.00 Indulás a gyalogos zarándoklatra 
10.00 Ünnepi szentmise búcsúi körme-
nettel a Szent Anna kápolnánál. Celeb-
rálja: Retkes Zsolt, a bajai Szent Antal 
Plébánia kisegítő lelkésze 
 
A változtatás jogát a szervező fenn-
tartja! A rendezvény helyszíne: Sü-
kösdi Álta-
lános Isko-
la udvara, 
6346 Sü-
kösd, Deák 
Ferenc utca 
123. 
Szabó Erika  
művelődés-

szervező 

Elballagtunk... 

Kárpáti Milán, Kolompár István Dávid, Kolompár Edina, 
Szabados Dániel, Ruff Lénárd, Faddi Tamás, Barabás 

Lili, Soós Boglárka, Farkas Zénó, Fujtó Emese, Mizsely-
Kárpovics Zsanett Béregi Bence 

A Senki-szigete 
A Nagy-Duna partján, sétálok magányosan, 
gondolataim peregnek visszafelé szabályosan. 
Elmúlott már az idő, a fiatal korom, 
fájó az emlék, jobb, ha bevallom. 
 
Milyen szép a Duna vize, szürke és habos, 
akkor is tetszik nekem, mikor haragos. 
Olykor a nagy hullámok, felcsapnak a magasba, 
amikor az alszél fúj, ne szállj a csónakba. 
 
Ahova én oly sokszor eveztem a Dunán, 
a térség neve Buvat, nagyon sok a madár. 
Ahogy megyek, a keskeny csapáson, szép a táj, 
mókus diót gyűjt, kopácsol a harkály. 
 
Van Buvat-nak is egy gyönyörű szép része, 
hol a füves tisztáson, szarvasbikák mérkőznek holdvilágos éjjel. 
Tiszta és kellemes illatú, a vadvirágos rét, 
néha vadgyapot pihéje száll feléd. 
 
Álmaimban itt sétálok, a víz csordogál, 
mókus a fán ugrabugrál, a bagoly huhogva száll. 
Milyen sokszor átballagok a nagy lengőhídon, 
gyöngyvirágot szedek csokorba, mindet neked adom. 
 
Aztán heverészek, a gyöngyvirágos réten, 
az álmaimat, nem tépheti senki széjjel. 
Milyen szép az álmodás, nem kerül semmibe, 
ha valaki még nem tudná, ez a Senki-szigete. 
1994. július 20. Weisz Cecília 
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 Sükösdiek az EB-n... 
A franciaországi utazás ötlete 
már 2015.november 15-én 
felmerült, amikor Norvégia 
ellen kiharcoltuk az Európa 
bajnokságon való részvétel 
jogát. Jegyeinket az UEFA 
hivatalos oldalán keresztül 
igényeltük decemberben, 
amelyeket sorsolás alapján 
osztottak ki. Mindannyian szeren-
csével jártunk, Izland és Portugália 
ellen is kaptunk belépőket. Ezt kö-
vette az áprilisi szállásfoglalásunk, 
melyet egy oldalon keresztül ma-
gunknak intéztünk. Végül Toulon-
ban, Marseilletől 65 km-re találtunk 

egy apartmant. A mérkőzésekre a 
magyar válogatott szurkolói cso-
portja által szervezett közös buszos 
utazással jutottunk ki Marseillebe és 
Lyonba közel 20 órás utazást köve-
tően. Az Izland elleni mérkőzés 
napján érkeztünk meg és a lyon-i 
Portugália elleni meccs után indul-
tunk haza. A két mérkőzés között 
várost néztünk Marseille-ben, Tou-
lonban, St. Tropez-ban, valamint 
figyelemmel kísértük az EB többi 
meccsét. A csapat játéka 
mindannyiunkat lenyűgözte, hatal-
mas hangulat volt már órákkal a 
meccsek kezdete előtt, a stadion 
pedig minden egyes magyar gólnál 
felrobbant. Az Izland elleni egyenlí-
tő gól, valamint a portugálok ellen  
(https://www. facebook. com/OrigoHirek/ 
photos/) 

szerzett három 
találatunk mind-
mind eufórikus 
állapotot idézett 
elő. A csapat na-
gyot fejlődött az 
elmúlt időszakhoz 
képest, mely vál-
tozás már a buka-
resti 1-1-es ered-

ménnyel megkezdődött. A játékosok 
mentalitása, küzdeni akarása dicsé-
retre méltó volt, jó volt látni azt is, 
hogy a csapat és a szurkolók végre 
mennyire egymásra találtak. Mi is 
folyamatosan figyelemmel kísértük, 
az itthoni megmozdulásokat Buda-

pesten és az ország többi 
részén, jó volt érezni, 
hogy most mindenki a 
játékosok mögött áll és 
végre Magyarországnak 
szurkolhatunk az Európa 
bajnokságon.  
Rengeteg magyarral talál-
koztunk kint a meccsek 
közötti napokon, lengyel 
szurkolótársainkkal pedig 

mindig öröm volt összefutni.  Sajnos 
a nyolcad döntőn már nem tudtunk 
kint maradni, pedig mindannyian 
szívesen mentünk volna még arra a 
meccsre is. Összességében egy örök 
élménnyel lettünk gazdagabbak, 
vannak akiknek erre 44 évet kellett 
várniuk, nekünk viszont egész eddi-
gi életünkben, de megérte.   

Krix Dávid, Szabó Dávid, Tölgyesi Máté 
Rajtunk nem múlott... Fogathajtó verseny 

Sükösdön 
Június 4-én rendeztük meg az 
idén Sükösdön a fogathajtó 
versenyt, ahol 22-en álltak 
célhoz, ebből 7 fogat Baranya 
megyéből érkezett a többi 
hajtó Bács-Kiskun megyei 
versenyző volt. Az önkor-
mányzat legnagyobb kupáját 
az idei évben Jovics Pál vihet-
te haza Nagyharsányba... A 
délutáni fordulót a köz-
bejött felhőszakadás 
miatt nem tudták a ver-
senybírák értékelni, így 
az sajnos elmaradt. A 
korábbi évekhez viszo-
nyítva több néző tisztel-
te meg a rendezvényt, 
ahonnan senki sem tá-
vozott üres gyomorral. 
Kiegészítő program volt 

a lovaglási lehetőség, íjászat, 
kézműves foglalkozás. Köszö-
net illeti meg Sükösd Nagykö-
zség Önkormányzatát, a hiva-
tal munkatársait, az ÁMK 
munkatársait és Szabó Erika 
művelődésszervezőt, a köz-
foglalkoztatottakat, a Sipos 
Családot, valamint azokat a 
helyi vállalkozókat, aki fel-
ajánlásukkal támogatták a 
rendezvényt! 

Siposné Kerekes Melinda 

Fogathajtás: 
Sipos Gábor eredményei: Ga-
ra 2 helyezés, Dunafalva 2. 
helyezés, Érsekcsanád 3. he-
lyezés. Gábor a Bács-Kiskun 
megyei összesített eredmény-
táblán 2016-ban még a 2. he-
lyen áll. 
Maratonfutás: 
2016.04.09-én rendezték meg 
a VI. Kikelet félmaraton ver-
senyt Baján. 
A Kovács család a 3-as váltó-
ban indult Bajnokképző Se 
néven. A csapat tagjai: Ko-
vács Ervin, Kovácsné Poros 
Henrietta, Nagyné Kazinczi 
Cecília, az eredményünk : 10. 
hely, a férfi 3-as váltóban. A 
gyerek a jótékonysági sziget-
kört futották le, 1600m-t: Ko-
vács Viola, Kovács Miksa és 
Nagy Szonja. 
2016. 05.07-én rendezték meg 
a VII. Tolle borvidék 
félmaraton versenyt. Itt a gye-
rekek az 1 km-es távot teljesí-
tették, Kovács Viola, Kovács 
Miksa, Nagy Szonja, befutó 
éremmel lett gazdagabb az 
érem gyűjteményük. 
A felnőttek eredményei: 4,5 
km-es távon Kovács Ervin 
abszolút helyezés: 32., Ko-

vácsné Poros Henrietta abszo-
lút helyezés : 18.,Nagyné Ka-
zinczi Cecília abszolút helye-
zés : 33. 
Kenu: 
2016.04.30-án Gregus Bene-
dek Tolnán, az Évadnyitó 
Maratonon 10 km-es távon C1
-ben, Kenuban ezüst érmet 
szerzett. 
2016.05.14-én Soltvadkerten a  
Vadkert Kupán II. helyezést 
ért el. 
Gregus Benedek 2016.05.21.-
én Győrben Maraton Magyar 
Bajnokságon 10km-es távon 
evezett C1-ben Kenuban, ahol 
a 14. helyen érkezett célba. 
2016.06.04-én Országos Diák-
kupán vett részt Sukorón 
(Velencei-tó) ahol 2000 m 
Kenuzás után 14. helyen vég-
zett. 2016.06.25-26-án Eszki-
mó Indián Játékokon szere-
pelt, ahol kislabda dobás, hú-
zódzkodás, futás és 2000 m 
evezés után a 4.helyen vég-
zett. 
Birkózás: 
Gregus Barnabás 2016.05.28-
án Budapesten Országos Kö-
töttfogású Bajnokságon vett 
részt a Szusza Ferenc Stadion-
ban ahol a 15. helyen végzett. 

Cserkésztábor  
Az idén nyárra tervezett Cserkésztáborról a 
következőket adjuk hírül: 
A tábor tervezett időpontja: augusztus 3 - 12. 
nagytábor, augusztus 8-12 kiscserkészek 
tábora. 
Helyszín: Dunántúli- dombság Kisszékely 

nevű település mellett. 
Programok: kirándulás, túrák, kézművesnap, 
játék, ének, sport, tábortűz, meseerdő és még 
sok – sok érdekesség. 
Jelentkezési határidő: 2016. július 20.  Na-
gyon fontos, hogy mindenki időben jelezze 
részvételi szándékát!!! 
A jelentkezések után részletes megbeszélést 

tartunk a végleges tudnivalókról. 
Ha addig is bármilyen kérdés felmerül, infor-
máció kérhető a 
cserkészvezetőktől. 
Gyere, táborozz 
velünk! 
Cserkészvezetők 

Tour de Balaton 
2015 május 14-én, szüleimmel és 
kistestvéremmel teljesítettük a Tour 
de Balaton 86 km-es távját. A tesó-

mat apa vitte kisülésben. Nagyon jól 
éreztük magunkat, bár az elején 
nagyon borult volt az idő. A táv 
felénél el is áztunk. De szerencsére 
az utolsó előtti frissítő pontnál kisü-
tött a nap. A cél előtt anya kapott 
egy defektet, de apa megjavította. 
Addig a húgommal játszottunk. A 
beérkezéskor kaptunk egy nagyon 
szép érmet. Nagyon örülök,hogy 
sikerrel teljesítettem a távot. Remé-
lem jövőre is megyünk és másoknak 
is lesz kedve hozzá.      Balogh Rita 
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A 2015-16-os bajnoki 
év őszi fordulóját a harmadik 
helyen zártuk, úgy, hogy az utolsó 
tíz mérkőzésen veretlenek marad-
tunk. Az előkelő dobogós helye-
zésre  több,  mint tíz éve nem volt 
példa. Tavasszal a cél nem lehe-
tett más, mint ott folytassuk, ahol 
abbahagytuk. A felkészülési mér-
kőzések eredményeiből vegyes 
következtetésekre lehetett jutni. 
Az edzési látogatottság változó, 
de még kielégítő volt, ahogy ha-
ladtunk az időben, úgy fokozato-
san csökkent. A játékos keretben 
egyetlen új névvel találkozhat-
tunk, Varga Szabolcs érkezett 
Zalából. Az ismert nevek közül 
Csordás külföldre költözött, Ko-
szorús el sem kezdte az edzéseket, 
Molnár az hatodik fordulóban 
olyan sérülést szenvedett, hogy 
azóta pályára sem lépett. Nemes 
folyamatos derék fájdalmai miatt 
összesen 25 percet játszott. Vígh 
végleg eltűnt. A három stabil vé-
dőnk kiválása komoly veszteséget 
jelentett. Hiányukat sikeresen 
pótoltuk, a 25. fordulóig mi kap-
tuk a leg kevesebb gólt. Krix há-
rom alkalommal tudott segíteni, 
Angeli komoly erőfeszítéseket tett 
a csapatba kerülésért. Grúber Atti-
la is megpróbálta, ha az egyik 
sérüléséből felépült, biztosan jött 
a másik. A tavaszi nyitány a szo-
kásosnál korábban, február 28.-án 
kezdődött, itthon, a negyedik he-
lyezett Mélykút ellen. Ősszel a 
szezon legjobb játékával vertük 
meg őket otthonukban, törleszteni 
valójuk ezen felül is volt, mert 
három éve nem nyertek ellenünk. 
A sikeres széria minden várako-
zást felülmúlóan 5:0-s győzel-
münkkel folytatódott. Ettől jobb 
kezdést kívánni sem lehetett. A 
játék alapján elérkezettnek láttuk 
az időt, hogy Nemesnádudvaron 
véget vetünk tartós nyeretlensé-
günknek, de a bravúr ezúttal sem 
sikerült. Minőségi különbség nem 
volt a két csapat között, egy góllal 
m égis jobbak voltak. (2:1) Kele-
biát erősen tartalékos csapattal 
fogadtuk, ha nehezen is, de vettük 
az akadályt.(2:0). A pont nélkül 
álló HíD SC-hez látogattunk Csát-
aljára, a feladat megoldása nem 
ütközött nehézségbe, 5:0-s győze-
lemmel tértünk haza. Katymár 
ellen már más volt a helyzet, ve-
lük szemben nekünk volt adóssá-
gunk, őszi két vereségünk egyikét 
éppen náluk szenvedtük el. A 
visszavágás imponálóan jól sike-
rült, hoztuk a Mélykút elleni for-
mánkat, s az eredmény sem ma-
radt el (3:0), Hajós ellen nekünk 
sosem volt könnyű, most sem. 
Játékunk minősége elmaradt az 

előzőekétől, de ahhoz elég volt, 
hogy a három pontot itthon tart-
suk. A hangulatot Molnár sajnála-
tos sérülése rontotta. Az első hat 
forduló után húzhatunk egy kép-
zeletbeli vonalat. Addig frissen és 
magabiztosan vettük az akadályo-
kat, legalább háromszor megyei 
első osztályú szinten futballoztunk 
és biztosan tartottuk harmadik 
helyünket. Dusnok csak két pont-
tal volt előttünk az első helyen. 
Felsőszentivánon az eddigi hibát-
lan lendület megtört, a 10. helye-
zettől csak egy pontot tudtunk 
elhozni. úgy, hogy a 82. percben 
egyenlítettünk (2:2). A csapat 
fáradni látszott „lábban” és fejben 
egyaránt, és megkezdődött a má-
sodik, kevésbé sikeres szaka-
szunk. Így a Dusnok elleni rang-
adó nem a leg jobbkor jött., pedig 
a számok alapján jobban kezdtük 
a tavaszt, mint ők. A maximumot 
kellet volna nyújtani ahhoz, hogy 
pontot, vagy pontokat szerezzünk, 
de nem sikerült, még gólt sem 
tudtunk rúgni, pedig eddig minden 
ellenfelünk kapuját bevettük (0:2). 
A leszálló ág Bajaszentistvánon 
már nyilvánvaló volt, vezettünk 
ugyan, végül örülhettünk az 1:1 es 
döntetlennek, azzal, hogy Szaba-
dos a 87. percben megfogta So-
mogyi tizenegyesét. Az utolsó 
helyezett Tompára győzni men-
tünk, ez bejött, de az eddig kapott 
130 góljukhoz csak hármat tud-
tunk hozzá tenni (0:3). A látottak 
alapján heti tudósításomat azzal 
zártam, hogy a következő Bács-
borsód elleni mérkőzésünk ered-
ménye „vízválasztó”  lesz  a vég-
ső helyezésünk szempontjából és 
kéretik magasabb fordulatszámra 
kapcsolni! Ebből nem lett semmi, 
még az alapjárat is kihagyott, 
súlyos, 5:1-es vereséget szenved-
tünk. Azt hittük, hogy ez a gödör 
alja, de tévedtünk, Borota ellen is 
folytatódott a mélyrepülésünk, ők 
is egy ötössel hagytak helyben 
bennünket (0:5). Nem tudok visz-
szaemlékezni arra, hogy mikor 
fordult elő egymás után két ilyen 
magalázó vereségünk. Szeren-
csénkre a pánik csak napokig 
tartott, Érsekcsanádon kiegyene-
sedett a csapat, elszántan és oko-
san futballoztunk, a szezon elején 
látott kiváló játékkal 5:1 re nyer-
tünk. Ez volt a legjobb gyógyír 
sebeinkre, Szeremle ellen mégis 
megszenvedtünk, kiütköztek a 
már korábban is létező erőnlétbeli 
problémák, most küzdeni tudásból 
vizsgázott jelesre a csapat. Ledol-
gozta a kétgólos hátrányát, s az 
izgalmas véghajrában Matity pa-
rádés szabadrúgásával a 92. perc-
ben nyerni tudott. A csávolyi ta-

lálkozó már tét nélküli könnyű 
levezetésnek számított, 5:1-es 
győzelemmel és 64 pontunkkal a 
4. helyen zártuk a 2015-16-os 
bajnokságot, amely az előző évi 6. 
helyünkhöz képest előrelépést 
jelent. A dobogóról ugyan lema-
radtunk, ehhez négy pont hiány-
zott, amit Felsőszentivánon, Baja-
szentistvánon hullajtottunk el, de 
ennek a csapatnak illett volna 
legalább egyet szerezni Bácsbor-
sódon, vagy Borota ellen is, hazai 
pályán. A szezonban 21 játékos 
szerepelt, ebből 15-ször egyedül 
Tamás, Kárpáti K., Schultz Máté, 
Matity (14), Kovács Robi (13), 
Pesti, Szöllősi, Bohner, Rozsi 
(12), Halász, Szabó Dávid, Varga 
(11), Schultz Martin (10), Szaba-
dos, Szabó Patrik, Angeli (9), 
Béda, Hornyák (8), Molnár (6), 
Krix D. (3)  Nemes (1) alkalom-
mal lépett pályára. A góllövő 
listát Matity vezeti 17, őt Pesti 
követi 13, Szabó Dávid 8, Szabó 
Patrik 7, Kárpáti K. 6, Bohner 5, 
Schultz Martin 5, Shultz Máté 4, 
Kovács R. 3, Halász 2, Nemes 2, 
Szöllősi 2, Rozsi 1, és Béda 1 
találattal. Az eddigiek rövid átte-
kintését adják tavaszi szereplé-
sünknek, a csapat bizonyítványa a 
két intő, (Bácsborsód és Borota) 
miatt jeles nem lehet, de korrekten 
STABIL JÓ!,  ami megfelel az 
elvárásoknak, amihez csak gratu-
lálni lehet. Ifjúsági csapatunk 
sikeresen használta ki az építkezés 
évét, Balogh János edző hihetetlen 
türelemmel kovácsolt egységet az 
idősebb és az egészen fiatal játé-
kosokból. Két vereséggel kezdtek, 
majd hét győzelemmel folytatták, 

az utolsó hatból hármat megnyer-
tek, hármat elveszítettek. Játékuk-
ban a küzdeni tudás volt első he-
lyen, de fejlődtek játékban és 
technikailag is, 15 győzelemmel, 
6 döntetlennel és 9 vereséggel a  
7. helyen végeztek, osztályzatuk 
JÓ! A góllövő listát Kárpáti Zsolt 
vezeti 32, őt Radics József követi 
17, Geletta Gergő 9, Gajári József 
3, Kernya Kristóf 2, Pintye Krisz-
tián 2, Berger Dénes, Farkas Pé-
ter, Forgács Gábor, Mádi Gergő, 
Nagy Dávid egy-egy góllal. Az 
edzési látogatottság és az elvég-
zett munka alapján nagyobb fi-
gyelemmel és esetenként fegye-
lemmel jók voltak a hatodik hely-
re is. U-14 es csapatunk és a Bo-
zsik program palántái Halász Ist-
ván vezetésével változatlanul az 
alapképzésnél tartanak, az ered-
ményekre itt még várni kell. Után-
pótlásunk jövője tele van kérdője-
lekkel, de legyünk optimisták 
Az 1. sz fényképen a felnőtt csa-
pat látható, a csávolyi záró mérkő-
zésen. Álló sor balról jobbra: Sza-
bó D., Matity D., Hornyák T., 
Varga Sz., Schultz Máté, Tamás 
K., Pesti L., Faadi M. edző. Gug-
golnak: Halász I., Kovács R., 
Radics J., Schultz Martin, Szöllősi 
R., Kárpáti K., Béda P. 
A 2. sz. kép az U-14 növendékeit 
látjuk. Álló sor balról-
jobbra:Pusztai M., Nagy B., Sza-
bados D., Ambrus A.,  Halász 
István edző, Szilágyi N., Varga 
E., Radics Z., Farkas D. Guggol-
nak: Tamás K., Majorosi M., Bog-
dán B., Balázs D., Kolompár  J., 
Jakab M., Malik M., Szabó E. 

 Varsányi József 

Év végi bizonyítvány 
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Radics János 61 éves 
Jászfi János 65 éves 
Kiss János 75 éves 
                           Részvétünk! 

 
Sükösdön Családi ház eladó. 

Mártírok útja 39. 
Sükösd Duna parton kis telekkel  

halásztanya eladó. 
Elektromos kerékpár eladó. 

Tel: 06/79-363-854, +36-20-5406366 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
Vállaljuk udvari szennyvízvezeték építését, anyaggal 

együtt, garanciával. 
Munka díja: 2000 Ft-tól, betonvágás, betontörés 

(anyagminőségtől és átmérőtől függő) 
Referenciamunkának Dávod és Hercegszántó községben végzett 

1800 ingatlanra történő bekötést tudjuk felmutatni. 

Cégünk: DUNA FÖLDMUNKA Bt. 6500 Baja, 
Platánfa u. 27/b 

Munka végzéséhez megfelelő engedélyekkel, bejegyzésekkel és 
szakmai végzettséggel, valamint jelentős gyakorlati kivitelezés-

sel rendelkezik. 
Elérhetőségeink:  

Kazy Ákos +36-30-9572192 
Kazy Attila +36-30-555 8812 Sükösd, Daráló utca 9. 

Seregély Mihály +36-30-5359 833 

 

Szántóföldek eladók! 
 

Sükösd külterület hrsz.: 040/1, 2 hektár a 
faluhoz közel.  

Hrsz.: 096/1, 1 hektár a Vadászházzal 
szemben. 

Érd.: 06 20/577- 8496 


