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Sükösd legjelentősebb beruházása
A szennyvízelvezetés és tisztítás már az 1998-as évben tervezett fejlesztésként szerepelt a
sükösdi önkormányzat történetében. Ez évben kereste a képviselő-testület a lehetőséget a
beruházás megvalósítására,
akkor még Érsekcsanád és Sükösd együtt. A hazai forrásokhoz való hozzáférés nem volt
azonban sikeres, és az önkormányzat nem akart olyan fejlesztésbe belefogni, mely óriási
anyagi terhet rótt volna a lakosságra. Az Európai Unióhoz
történő csatlakozás és 4 település összefogása hozott megoldást a 2009-es évre. Baja és
agglomerációjához tartozó
Vaskút, Érsekcsanád és Sükösd
települések a már meglévő
bajai szennyvíztisztító telep
kapacitását felhasználva közösen pályáztak az uniós környezetvédelmi pályázati program
keretében. Két fordulós KEOP
pályázatban lettünk nyertesek,
önerő alapokból is sikerült
forrásokhoz jutni. Évről évre
alakult ki ez a helyzet, 2010.
évben még 82.65 %-os támogatottsággal számoltak. A pályázatok elkészültek, közbeszerzések lezajlottak és a nyertes
kivitelezők elvégezett munkájával végül Sükösd nagyközség
belterületén 25774,4 m gravitációs gerincvezeték, valamint
2176 m nyomó gerincvezeték
és 16329,5 m gravitációs bekötővezeték épült, illetve 4 db
közterületi szennyvízátemelő
és 1 db házi szennyvízátemelő
valósult meg.
A 4 település projektjének
összköltsége nettó 5 507 586
443 Ft, a projekt megvalósításához nyújtott EU és hazai
támogatás együttesen 4 527
801 354 Ft, a projekt megvalósulásának napja 2015. május
31. 2016. évben Sükösdön a
háztartásokban folyamatosan
zajlanak a bekötések.
Sükösd nagyközség vezetői,

Zsigó Róbert országgyűlési
képviselő, a társtelepülések
vezetői, a sükösdi önkormányzat képviselői, a víziközmű
társulat intézőbizottsága évek
alatt tették hozzá a szükséges
munkaidőt, képességüket, tudásukat, hogy mindez megvalósulhasson. A lakosság előtakarékossággal teremtette meg
a beruházás önerejét, és a pályázatban nem támogatott műszaki, működési tartalmakat.
Kellett ez a páratlan összefogás
a sikerhez! Köszönet minden
résztvevőnek!
A 2016. júniusi víziközmű
társulati küldöttgyűlés elfogadt a a S ü k ö s d - C s a ná d
Víziközmű Társulat alapszabály módosítását. Ennek következtében különvált Érsekcsanád és Sükösd település
víziközmű társulata, 2016.
szeptember 19-től településünkön a Sükösdi Víziközmű Társulat önállóan működik. 2016.
október 25-én az új sükösdi
társulat küldöttgyűlést tartott.
Elfogadták a társulat működésének befejező szakaszában
jogszabályban előírt döntéseket. Ezek sorában a beruházás
Sükösdre jutó összkiadásainak
figyelembe vételével 40 000
Ft/érdekeltségi egység szennyvíztársulati hozzájárulást rögzítették az alapszabályban.(a
módosításig 260 000 Ft/
érdekeltségi egység szerepelt)
Ez a 40 000 Ft az az összeg,
mely szükséges volt a beruházás teljes bekerülésének biztos ítására Sükös dön. A
víziközmű társulat és az önkormányzat a korrekt elszámolásra tett ígéretet, ez most
megvalósul. A költségek levonása után a lakosok és vállalkozások a tényleges befizetés és a
jóváhagyott érdekeltségi hozzájárulás különbözetét visszatérítésként megkapják. A
„fundamentások” a lakástakarék pénztár szabályzata szerint

az eredetileg 8 évre szóló szerződés módosítását követően
legkésőbb 2017. május 1-i eseSükösd legjelentősebb berudékességgel jutnak hozzá a
házása
túlfizetésükhöz. Akik nem
„fundamentások” és az ingatla- Önkormányzati Képviselő-testületi
hírek
nonkénti 260 000 Ft megfizetéHírháttér
sét vállalták, szintén visszakapHulladékszállítás
ják a költségek levonása után a
40 000 Ft feletti részt a fenti
Megyei kitüntetés
határidőig. Hátralékosokkal
szemben is ezen összeghatárig
Oktatás
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Egy hónap, egy iskola, egy
behajtani. Akiktől többet hajközösség—ünneplőben
tott be az adóhatóság, a különSzínkeverő pályázat
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sége alapján megalkotott
A sükösdi futball története
helyi rendelete szerint a csa25. befejező rész
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Évvégére 75 %-osnak kell
lennie a lakásokba történő
bekötés számnak, ez kötelező

pályázati vállalás volt. Ha ezt
nem teljesítjük, a beruházás
támogatási összege lecsökken, a
hiányzó összeget - mint egyfaj-

ta büntetést- a településnek kell
megfizetnie, melyre csak a helyi adó emeléséből, új adó bevezetéséből, ingatlaneladásból

tudna az önkormányzat forrást den lakosnak!
biztosítani! A bekötés és bejeBánné dr. Raffai Gyöngyi
lentése a magas talajterhelési
jegyző
díj terhe miatt is érdeke min-

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek
2016. augusztus 31.:
Napirenden az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatról szóló döntés szerepelt. A
helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter közösen írt ki a
központi költségvetésben biztosított forrás terhére pályázatot
azon településeknek, melyeknek
nem volt adóssága. Sükösd a
2015. évben már elnyert 112
millió Ft-ot, mely felhasználása
folyamatban van.(Petőfi és Ságvári utca útépítés, Ifjúsági ház
felújítása…) Az új pályázat
kötelező önkormányzati feladat
ellátáshoz kapcsolódóan ad lehetőséget támogatásra, ennek benyújtásáról döntött testület.
2016. szeptember 14.:
Az önkormányzat 2016. év I.
féléves gazdálkodásáról számolt
be a Polgármesteri Hivatal. Módosította a Képviselő-testület a
2016. évi költségvetési rendeletet az év eleje óta történt gazdasági eseményeknek megfelelően.

Rendeletet alkottak az ún. talajterhelési díjról, mely a szennyvízcsatornára rá nem kötött háztartásokat terheli majd 2016.
december 1-től. A Polgármesteri
Hivatal beszámolt a belső ellenőr 2016. évi ellenőrzésekor feltárt hiányosságok elhárításáról, a
megtett intézkedésekről. 2017ben is csatlakozik az önkormányzat a felsőfokú oktatási
intézményekbe járó hallgatóknak járó 2017. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A
Képviselő-testület úgy döntött,
hogy csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam
által biztosított, elektronikus
információs rendszerhez (ASP).
A határidő: 2017. október 1.,
megvalósításához pályázatot kell
benyújtani. Újra eladásra hirdeti
az önkormányzat a
sükösdi
0425/26 hrsz-ú legelő művelési
ágú területen 19728/893808
tulajdoni hányadban nyilvántartott tulajdoni részét. Kertész és

foglalkozásszervező munkakört
alapított a Képviselő-testület az
Önkormányzatnál. Tájékoztatást
kaptak a képviselők a jogszabályi előírás szerint 2018. december 31-ig megvalósítandó bölcsődei ellátásról. A polgármester
beszámolt a 2016. szeptember 3i Madar testvértelepülésen tett
látogatásról.
2016. október 26.:
Módosította a Képviselő- testület a Sükösdi ÁMK Alapító okiratát az óvodai nevelést érintő
részben. A helyi roma nemzetiségi nevelést törölte a feladatok
sorából, erre normatív támogatás
nem érkezik a fenntartóhoz. Az
intézményvezető viszont megerősítette, önként vállalva a roma nemzetiségi kultúra és hagyományrendszer ismerete szerepel a nevelési munkafeladatok
között, azt továbbra is végzi az
intézmény. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal szervezeti és
működési szabályzatát is aktualizálni kellett. Határozati döntéssel a Képviselő-testület 2016.
december 27-től 2016. decem-

ber 30- ig téli igazgatási szünetet rendel el a Sükösdi Polgármesteri Hivatalban. Az új év
első munkanapja 2017. január
2. Megváltozik a kéményseprő
szolgáltatás rendszere, figyeljék
a települési honlapot! Iskolaműködtetés segítéséről határozatban
döntöttek. Az önkormányzat
alszámla számának, szakfeladati
és kormányzati funkcióinak változását fogadták el.
Hivatali hírek
Sükösdön is lezajlott az országos népszavazás 2016. október 2
-án. A három szavazókörben
reggel 6 és este 7 óra között az
összesen 3033 választóból 1511
fő jött el szavazni.(49,8%) Érvényes szavazatok száma 1463,
ebből igen szavazat: 18, nem
szavazat: 1445, érvénytelen szavazat: 48.
Köszönet a szavazatszámláló
bizottságok és a Helyi Választási Iroda dolgozóinak a szakszerű munkavégzésért!

HÍRHÁTTÉR

tásos szennyvízelvezetés helyett
a lakosság az elkészült közművet válassza, amely lényegesen
olcsóbb, a mai kor követelményeinek megfelelő megoldás.
A Víziközmű Társulat megalakításánál egységes elhatározás
született a megvalósításról és a
csatlakozásról is. A teljes beruházás támogatása többek között
a vállalt rákötések számának
illetve a várhatóan keletkező
szennyvíz mennyiségének figyelembe vételével került meghatározásra. Ezek határidőre történő
megvalósulására a Víziközmű
Társulat vállalt kötelezettséget.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben
2016. december 31-ig kevesebb,
mint 75% lenne a bejelentett
rákötések száma, úgy a támogatási összeg egy részét vissza
kellene fizetni! Ez azt eredményezné, hogy az így elvesztett
összeget Sükösdnek kellene

önerőből biztosítania, ami végső
soron mindenképpen a lakosság
terhe lenne!
Szerencsés, hogy a beruházás
támogatása emelkedett, így a
kezdeti 260.000 forintos fogyasztási helyenkénti saját hozzájárulás 40.000 forintra csökkent. Ez azt jelenti, hogy akik
ennél többet fizettek már be
(akár
egyösszegű,
akár
„fundamentás”
megoldással)
azoknak pénz fog visszajárni,
amit egyébként is erre a célra
szántak. Bár ezek kifizetése jövő
év májusáig esedékes, bíztatjuk
az érintetteket, hogy ennek figyelembe vételével vállalják a
még esetlegesen elmaradt bekötések megvalósítását, ezzel is
biztosítva az idei évre vállalt
75%-os rákötési arányt és növelve ingatlanok értékét! Ezért éri
meg a lakatlan ingatlanokba is
megrendelni a rákötést.

Fontos továbbá, hogy a már
megtörtént bekötéseket be kell
jelenteni! A Bajavíz Kft. jogosult nemcsak a vezetékes ivóvízzel, hanem a közmű rákötésekkel kapcsolatos ellenőrzések
elvégzésére is. Mivel a felhasznált vezetékes víz, valamint a
befogadott szennyvíz mennyiségéből következtetni lehet a rákötések számára így bizonyos eltérés esetén számítani lehet ellenőrzésekre, ami megállapított
szabálytalanság esetén büntetést
von maga után!
Összegezve, a sükösdi emberek
18 éves terve, elhatározása valamint ennyi év közös erőfeszítéseinek eredménye a megvalósult
szennyvízberuházás. Ezért kérünk mindenkit, hogy a saját és a
közösség érdekei miatt is felelős
döntést hozzon a rákötések megvalósításával!
Soós Gergő alpolgármester

tosan végzi. Az utolsó szállítás a
december 2. péntekkel bezárólag
lesz. Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy csak a fákról lehullott,
bezsákolt levelet tudjuk elszállítani. Az egyéb, zsákba rejtett

kommunális hulladékot, virág-és
paprikaszárat..stb, nem áll módunkban elvinni. Ezeket kérjük a
hulladékgyűjtő udvarba szállítani, vagy a hulladékgyűjtő
edényzetekbe helyezni!

Az aprítékként felhasználható
ágak, gallyak, venyigék begyűjtésére, a november 14-vel kezdődő hét folyamán kerül sor, utcák
szerint, az alábbi bontásban:
November 14. hétfő: Dózsa Gy.

A Jegyző által a vezércikkben
leírtakat kiegészítve néhány
információ arról, hogy miért is
fontos a közműre való rákötés és
annak bejelentése a 2016. november 30-i határidőig.
Mivel a beruházás átadásra került, az önkormányzatot törvény
kötelezi talajterhelési díj kiszabására abban az esetben, ha a
vízvételi hely (fogyasztó) nem
köt rá a működő közműhálózatra. A megállapított díj 1.800 Ft/
m3, amely egy rendkívül magas
összeg (nagyjából nyolcszorosa
a vezetékes víz jelenlegi köbméterenkénti árának!!! Máshogy
számolva 18.000 Ft havonta - a
vízdíjon felül – 10 köbméteres
havi fogyasztást feltételezve egy
háztartásban). A magas díj kiszabásának a célja az, hogy a
környezetet szennyező szikkasz-

Tisztelt Lakosság!
Az önkormányzat traktora, a
település utcáin, a zsákba szedett
levelek begyűjtését, egyéb munkák ütemezése mellett folyama-
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Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

Deák F. Belon G., Mártírok,
Újvári, Ságvári utcák
November 15. kedd: Petőfi,
Rövid, Hunyadi, Daráló, Templom, Szabadság, utcák. November 16. szerda: Ady, Vörösmarty, Zrínyi, Kossuth, Árpád v.,
Hősök, Táncsics, Arany, Mező,

Bajcsy-Zs., Új, Horgász, utcák.
Elszállítani csak a kévébe kötött,
kézzel
mozdítható,
fásszárú kötegeket áll módunkban. Kérjük továbbá, hogy az
elszállításra szánt kötegeket reggel 7 óráig helyezzék ki az utcára! A zöldjárat havi egy alkalom-

Megyei kitüntetés

hatók, akik kiemelkedően eredményes teljesítményükkel szolgálták a megye érdekeit és javát." A 2016-os év kitüntetettjei
között köszönthetjük Dr. Miliás
László sükösdi háziorvost, aki a
BÁCS-KISKUN
MEGYE
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ-ban
részesült. (forrás: bacsmegye.hu)
Kusztorné Varga Edit szerkesztő

2016. október 22-én rendezték
meg Kecskeméten a Hotel Három Gúnár Rendezvényházban
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés idei ünnepi ülését, melyen
átadásra kerültek a legrangosabb
megyei díjak is. "E nívós elismerések azoknak a személyeknek, közösségeknek adományoz-

Egy hónap, egy
iskola, egy közösség
ÜNNEPLŐBEN
Mozgalmas, tartalmas, fennkölten megható ünnepségsorozatot tudhat maga mögött a
sükösdi Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola. Októberben eleinkre, szentjeinkre, hőseinkre emlékeztünk, mert hitünk szerint csak
a méltón és tiszta szívvel megünnepelt ünnepek segíthetnek
abban, hogy erős, összetartó
közösségként legyünk jelen
szeretett nemzetünk és falunk
életében.

Október 6.
Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Október 6-dika nemzeti gyásznap, de nem piros betűs ünnep.
Nem is lehet az, hiszen 1849ben Aradon a halál tarolt, nem a
dicsőség – ezen a napon végezték ki a magyar honvédség ti-

beszéljünk az önfeláldozásról, a
kevesek sokaknak adott ritka
ajándékáról.
A „vértanúság” a ’48-as szabadságharc által ránk hagyott fogalom: emberek, akik egy eszméért, egy gondolatért az életüket
is odaadták; emberek, akik saját
kiontott vérükkel írták alá szilárd hitvallásukat.
Ennél magasztosabb viselkedést
elképzelni sem lehet, és akármilyen furcsán is hat, a kegyetlen
halál Aradon a kegyteljes életigenlést jelentette: minden, amit
a hősök 167 évvel ezelőtt tettek
a jobb és a szebb élet melletti
hittevés és kiállás volt...
Hatodikosaink – akik az iskolai
ünnepi műsort adták – megmutatták: a közös emlékezet összeköt, összeláncol, és nemzetté
kovácsolja az országot.
Olyan nemzetté, amelynek közös könyvtárában az Istenről, a
Hazáról, a Bátorságról és a Becsületről szóló könyvekkel kezdődnek a polcok...

Október 8.
Magyarok Nagyasszonya
ünnepe

zenkét tábornokát és egy ezredesét, valamint Pest-Budán gróf
Battyhány Lajost, az első felelős
független magyar kormány miniszterelnökét. A forradalmat, a
szabadságharcot a magyar nemzet ezzel végérvényesen elbukta,
ugyanakkor a tragikus vég mindig lehetőséget ad arra, hogy

Szent István királyunk 1038-ban
Nagyboldogasszony
Napján
Szűz Mária oltalmába ajánlotta
koronáját és országát. Őseink a
felajánlást szent örökségként
adták tovább, míg nem XIII. Leó
1896-ban külön ünnepet engedélyezett szentünk megünneplésére, Szent X. Piusz pedig időpontot is kijelölt hozzá – ez minden
év október 8-dika.
Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskolánk ezen a
napon ünnepi érseki szentmisével emlékeztetett az iskola védő-

mal jön a településre, és kizárólag az erre a célra megjelölt,
biológiailag lebomló zsákban
szállítja el a lebomló hulladékot.
Amely ház elől elszállítja a zöldhulladékot a szolgáltató, ott a
postaládába dobja a következő
havi szállításhoz szükséges

zsákot. Amennyiben ez nem
teljesül, úgy kérjük a szolgáltató
felé jelezzék a hiányosságot, az
önkormányzat nem rendelkezik
az e célnak megfelelő zsákkal.
Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (79) 524 821
Tamás Márta polgármester

szentjének, Boldogságos Szűz
Máriának ünnepére. A szentmisét Dr. Bábel Balázs érsek, metropolita, Fekete Szabolcs esperes, plébános iskolánk lelki vezetője és Janisity István plébá-

kiemelten kezeljük a keresztény
magyar műveltség ápolását, ahol
mindig van és mindig lesz igény
és lehetőség megtapasztalni az
ünnepi és a hétköznapi csodákat
egyaránt.

nos celebrálta. A mély tartalmú
és gondolatgazdag ünnepségünkön közreműködtek iskolánk
énekesei, tamburásai, a sükösdi
egyházközség énekkara, valamint Tamás Márta polgármester
asszony, a cserkészcsapat vezetője is.
Az érsek atya az „áldásról” és a
„feladatról” szólt; arról, hogy a
lelkiség önmagában nem elég,
ha az nem párosul olyan példamutató tettekkel, amiket a jelenben kell megtennünk a jövőért.
Ne csak múltunk legyen, hanem
jövőnk is – hangzott az intelem,
majd arról is hallhattunk, hogy
nekünk, éltesebbeknek és tapasztaltabbaknak kötelességünk
és felelősségünk példát mutatni
gyermekeinknek.
Különösen
igaz ez a Boldogságos Szűz Mária által óvott iskolában, ahol

Október 23.
Az 1956-os forradalom 60.
évfordulója
Úgy vélem, hogy manapság egy
általános iskolának – fenntartótól függetlenül – az az egyik
legfontosabb feladata, hogy ünnepeivel, a közösségi együttlét
fejlesztésével segítsen erőt meríteni a másikból, egymásból.
Tudni, hogy mi összetartozunk;
érezni, hogy a magyar nemzet
egy és oszthatatlan.
Nyolcadikos diákjaink műsora
ennek jegyében varázsolt ünnepi
hangulatot iskolánkban, nyolcadikos diákjaink karakteresen
mutatták rá, hogy mi annak a
nemzetnek, annak a közösségnek vagyunk a tagjai, akik főt
hajtanak a tisztességes
szándék, a kitartás, a bátorság
előtt.
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Mi már tudjuk, hogy a szégyenteljes korszakok mindig véget
érnek; hogy a változás örök, és
pont attól örök, amiről a változást, a változtatást kívánó tettvágy emberi tulajdonság. Az
ember érez, gondolkodik, és ha
úgy ítéli meg, változtat.
1956-ban ezer gangon hangzott
el a mondat: „Ébredj Te is!”
1956-ban ezrek és ezrek kiáltották az utcán, hogy nem tűrik a
zsarnokságot, nem tűrik a rabigát, nem tűrik a pöffeszkedő
idegeneket, nem tűrik a kötelet,
a bilincset, a gondolatrendőrséget, nem tűrik, mert nem tűrhetik el, hogy saját világukban
nem az anyjuk és nem az apjuk
törvénye parancsol, hanem köztörvényes és közveszélyes bűnözők.
Mi az ezrek kiabálásaiból egyetlen mondatot sem felejthetünk
el.
Leginkább azt, hogy szabadokként, szabad országban, szabadon akarunk gazdálkodni azzal,
ami a mienk, és nem engedünk a
hideg és hitetlen rendszereknek,
az Isten és az ember előtt megbocsáthatatlan bűnöket elkövető
hamis prófétáknak.
Hatvan évvel ezelőtt, 1956 októberében valami nagyon fontos
történt: a pesti srácok történelmet írtak, és kiálltak az igazság
és a szabadság mellett.
Nekünk, 2016-ban októberében
írni már nem kell, olvasni viszont a többnél is többet...
Mihálovics Ferenc igazgató

Színkeverő pályázat
A bajai Türr István Múzeum és
iskolánk, valamint a szeremlei
iskola és a
bajai Szent
Balázs
Katolikus
Általános
Iskola
együttműködésével valósul meg az idei
tanévben szeptember 1. és március 31. között a Színkeverő
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pályázat, melynek fő
célja a roma és nemroma emberek, csoportok közötti párbeszéd,
megértés,
együttműködés előmozdítása, kulturális
tevékenységek megvalósításán keresztül.
A pályázat további
célja a roma és nemroma tanulók művészeti alkotásokon, kreatív folyamatokon keresztüli önkifejezésének elősegítése. A pályázat
programjainak finanszírozója a
Norvég Alap. Iskolánk számos
tevékenységen, programon keresztül valósítja meg a pályázatban vállaltakat. Tanulóink fafaragó szakkörön sajátíthatják el
ennek a mesterségnek az alapjait, oktatójuk Vass János fafaragó
népi iparművész, aki a fafaragáson túl pintér szakágban is birtokolja ezt a címet, ismét élővé
téve a már kihalt pintér mesterséget. Tanulóink az alsós tanító
nénik vezetésével kézműves
foglalkozásokon ismerkedhetnek
meg a kosárfonás, bőrözés,
agyagozás,
szappankészítés,
mézeskalács sütés és a kukoricacsuhé megmunkálásának alapjaival, az elkészült alkotásokból a
későbbiekben kiállítást rendezünk. Felső tagozatos diákjaink
Kusztorné Varga Edit irányítása
alatt média szakköri foglalkozásokon vesznek részt, ahol a
programhoz kapcsolódó eseményeket dokumentálják, interjúkat, fotókat, videó felvételeket
készítenek. Ezekből az anyagokból a pályázat megvalósításának
zárásaként kisfilmet készítenek
és egy helyi iskolaújságot is
megjelentetnek. A pályázat keretén belül alkalomszerűen táncház foglalkozásokat tart iskolánk
igazgatója, Mihálovics Ferenc.
Ezek a foglalkozások is remek
lehetőséget biztosítanak arra,
hogy a roma és nem-roma tanulók közösen, egymás kezét fogva, a közösséget erősítve töltsenek el egy-egy délutánt és megtapasztalják az együtt táncolás
örömeit, szépségeit. A pályázat
lehetőséget biztosít arra is, hogy
fejlesszük az iskolai néptáncos
ruhatárat, így tanulóink egy-egy
fellépés alkalmával már nemcsak tánctudásukkal, hanem a
szép viselettel is méltón képviselhetik iskolánkat. A programokra nemcsak iskolánk diákjait, hanem a nagycsoportos gyerekeket is szeretettel várjuk,

bízva abban, hogy a közösen,
alkotómunkával eltöltött idő
közelebb hozza egymáshoz a
gyerekeket és ezáltal épül, erősödik iskolánk közössége.
Jánosiné Sima Éva alsó tagozatos munkaközösség vezetője

Felvonultunk

kanthattak a színes és illatos
szappanok megalkotásának rejtelmeibe is Jánosiné Sima Éva
tanító néni vezetésével. Ezen
kívül termésekből készítettek
érdekes képeket a legkisebbek.
Használtak vörös lencsét, mákot,
babot, kukoricát, napraforgót és
még sok más érdekes anyagot. A
nagyobbak Bujdosóné Takács
Tímea vezetésével csuhébábukat
és csuhévirágot készítettek. A
kukoricamorzsolás - mely a népmesék keletkezésének leggyakoribb helye - sem maradhatott ki a
programból.
A hagyományőrzés elengedhetetlen része a néptánc, mely
szintén fokozta a hangulatot a
jelenlévők körében.
Örülök, hogy én is részese lehettem ennek a délutánnak. Nagyon
jó látni, hogy a gyerekek a digitális világon kívül is jól tudták
érezni magukat.

Immáron 7. alkalommal került
megrendezésre a szüreti felvonulás. Október 1-èn gyönyörű
őszi szombat délutánnak nézKovács Lilla média szakkör (6. o.)
tünk elébe. Fél 2-kor a futballpályán gyülekezett a falu apraja- A képriportot Sipos Kata, Kátai
nagyja. Sokan felvették a nagy- Kíra és Lőczi József média szakszüleiktől örökölt régi sükösdi körösök (8. osztály) készítették.
népviseletet. A környező falukból is szép számmal érkeztek
vendégek. A Kisbíró köszöntője
után következett a Bíró és a Bíróné felkérése. Idén Marusa
Ferenc és Kosár Emánuel vezetésével indult a menet, akik az
első fogaton foglalták el a helyüket, majd követték őket a hintókon közlekedők, lovasok és a
gyalogos felvonulók. Utunkat a
roma muzsikusok követték végig. A megállóknál jó szívvel
láttak vendégül minket az ott élő
lakosok. A táncos gyerekek az
iskola előtt, Fecsó bácsi vezetésével csatlakoztak hozzánk. Kis
műsorral kedveskedtek minden
állomáson. A Deák Ferenc utca
és a Hősök útja kereszteződésénél öt órakor egy utolsó tánc
kíséretében,fáradtan váltunk el
egymástól. Remélem, máskor is
részt tudok venni ebben az egész
falut megmozgató rendezvényen!
Pusztai Máté média szakkör (6. o.)

Októberi kézműves
foglalkozások
A Színkeverő pályázat keretén
belül kézműves foglalkozások
kerültek megrendezésre iskolánkban. A gyerekek megismerhették a régi népszokásokat,
mesterségeket egy kis játékossággal fűszerezve. A fafaragás
művészetétől kezdve belekuk-

Könyvtári hírek
2016. október 4-től október 9-ig
megtartottuk a „Nagy könyvtári
beavatást”, azaz az idei Országos Könyvtári Napokat. A programok a következők voltak:
-2016.október 4-én: Múltidéző –
Sükösd nagyközség az 1950-60as
években,
fiataloknak
(beavatás Sükösd múltjába, a
Petőfi Népe korai számai alapján);
-2016.október 5-én: Múltidéző –
Sükösd nagyközség az 1950-60as években, felnőtteknek;
-2016.október
6-án:
KönyvtárMozi – Leo és Fred, a

két
jóbarát,
óvodásoknak
(beavatás a magyar rajzfilmek
értékeibe);
-2016.október
7-én:
KönyvtárMozi – Szegénylegények, felnőtteknek (bepillantás
az 1848-49-es szabadságharc
utáni időkbe);
-2016.október 7-én: Sükösd
könyvtári
legjei,
2016.
(könyvtárunk „csúcstartóinak”, a
legidősebb és a legfiatalabb,
valamint a legtöbbet kölcsönző
olvasóinknak a bemutatása);
-2016.október 8-án: Activity
party a könyvtárban, korhatár
nélkül;
-2016.október 9-én: Könyves

vasárnap, rendkívüli nyitva tartás.
A programsorozaton 136 fő vett
részt, ebből 74 14 éven aluli és
62 14 éven felüli. A legjobb
hangulatú program az óvodásoknak vetített „Leo és Fred” c.
rajzfilmsorozat,
illetve
az
„activity party” volt, a legnagyobb érdeklődést pedig a
„Sükösd könyvtári legjei” érte
el. Novemberben és decemberben
továbbra
tartunk
KönyvtárMozi
vetítéseket,
melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. Távlati terveink
között szerepel a „Múltidéző” c.
programunkat teljessé tenni,

Sorsok Háza
Megnyitotta kapuit a Sorsok
Háza Szociális Intézmény Baján,
a Dózsa György út 155. alatt
(volt
Lakodalmas
Ház a
bajaszentistváni Posta és a Dózsa György úti Iskola között).
Ha lelki problémával küzd és
szeretne beszélgetni a problémáiról, keressen bennünket bizalommal
hétfőtől-vasárnapig:
7:00-19:30-ig, kivétel: ünnepnap! A nappali ellátást nyújtó
intézményünk szakmai küldetését a Szakmai Programban leírtak tükrözik a legjobban:
,,Szakmai küldetésünk, az ellátottak egyéni igényeinek feltárására alapozott, felhasználó központú és jogkövető szociális
szolgáltatás biztosítása, az ellátotti jogok és emberi méltóság
messzemenő tisztelete mellett."
Az intézmény szolgáltatásai:
-Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, életvitelre
vonatkozó tanácsadás, egyéni
esetkezelés, csoportfoglalkozágyerekeket.
Fél 6-tól, szinNovembertől este 5 órakor kezdődnek
tén hétfőnként, a
a szentmisék.
3-4-5. osztályoNovember 12-én szombaton, az esti
soknak vannak
szentmise után lesz a hagyományos
foglalkozások.
Márton napi lámpás felvonulás.
Csapatvezetők
Hétfőnként fél 5-től várjuk cserkészetre a nagycsoportos, és 1-2. osztályos

Cserkészhírek

Siposné Kerekes Melinda könyvelő
Mobil: 36(30) 456 2669
6346 Sükösd, Deák F. u. 46.
Tel./fax:36(79) 364 138

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére teljes
körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron!

azaz a folyóiratokban megjelent,
községünkről szóló cikkekből
kiállítást rendezni a XX. század
közepétől napjainkig, amint
elkészül. Szeretettel várja kedves látogatóit a könyvtár!
Szerletics Róbert könyvtáros
sok szervezése, családi kapcsolatok javítása, fenntartása, hivatalos ügyek intézésének segítése:
-egészségügyi, szociális ügyekben való segítségnyújtás, munkavégzés lehetőségének megszervezése, önsegítő csoportok
támogatása, szabadidős programok szervezése, betegségekről
szóló felvilágosító előadások,
meghívott előadók által
Ellátási terület: Bajai járás:
Bácsszentgyörgy, Baja, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Érsekcsanád,
Érsekhalma,Felsőszentiván,
Gara, Hercegszántó, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Sükösd,
Szeremle, Vaskút. A járás településein élő ellátottainknak utazási kedvezményt biztosítunk!
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon: Hajdu Julianna
Intézményvezetőnél: 06-20/7764129 és a 06-20/ 269-1013 telefonszámon.
Szolgáltatásaink
ingyenesek!
Kusztorné Varga Edit
szerkesztő

November
November hatodika, hideg téli reggel.
Zúg, tombol a szél, hisz arra ébredtem fel.
Vihar falevelet kerget most a járdán,
Lekopasztott gesztenyefa itt maradtál árván.
A Nap meg csak erőlködik, kuszva fel az égen,
Nem ád meleget, nem ragyog, mint valamikor régen.
Az út mentén, árok partján, akár az ezüst rét,
Kis tócsák már átváltoztak, minden csupa jég.
Lépteim meg csak kopognak, mint sarkantyús csizma,
Dobog a föld, lábunk nyomán, mintha sok dob szólna.
Én csak megyek utamon, hív a kötelesség,
Az élet nem áll meg soha, de csupa képtelenség.
Az utamon bátran, büszkén lépkedek,
De majd az Úr szólít, megállít engemet.
Az Úrnak szava parancs, olyan szépen regél,
Lennék bár száraz falevél, melyet elsodor a novemberi szél.
Weisz Cecília 1994. nov. 6.
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Sükösdtől Spártáig
Kolluti Margit az elmúlt hónapban részt vett a maratonfutók
egyik legnagyobb kihívásán, a
Spartathlonon. Erről kérdeztem
Őt. Fogadják szeretettel élménybeszámolóját!
Mit lehet tudni erről a versenyről?
A Spartathlon elnevezésű verseny mindig október utolsó hétvégéjén van, a táv 246 km és 36
óra van rá, hogy beérjünk. Közben ellenőrző állomások vannak,
75 pont ,ahol szigorú szintidőket
mérnek. A nappal nagyon meleg, 36 fok, az éjszaka, mikor a
hegyhez érünk, 6 fok, a következő nap reggelén már újból 36
fok. Úgyhogy eléggé ingadozik
a hőmérséklet, amikor az ember
szervezete amúgy is hatalmas
terhelésnek van kitéve, ez nem
túl kellemes. A versenynek
nincs díjazása, itt mindenki
nyertes, aki teljesíti a távot az
adott idő alatt.
Hányan vesznek részt? Hány
magyar indult idén?
A világból összesen 380 ember
indulhat, mi magyarok 12-en
vehettünk részt rajta ebben az
évben.
Hogy jutott eszedbe, hogy vállalod a kihívást, hogyan történt a jelentkezés?

Mivel nagyon sok hazai
és nemzetközi verseny
van már a hátam mögött, az ember mindig
magasabbra helyezi a
lécet. A Spartathlon
igazi
kihívás
a
maratonfutók számára.
Ennek megfelelően bonyolult
kvalifikációs
eljárásban kellett részt
vennem.
Milyen meglepetéseket
tartogatott ez a futam?
Hogyan készültél? Az
volt bőven, nagyon szintes volt a terep, volt
4000 m szintkülönbség. Volt
egy hegy, amit történetesen
négykézláb kellett megmászni,
és akkor már 160 km volt a lábunkban. Erre a kihívásra sok
futással készültem, sokat jártam
a Mecsekbe futni, hogy a szinteket gyakoroljam. De ami itt van
szint, az ott kint csak lankásnak
számít. Ezen kívül néztem róla
sok filmet, de az nem adta azt
vissza, amivel ott a helyszínen
találkoztam. Most már tudom,
miért a Spartathlon az ultrafutás
csúcsa.
Kik támogattak és kik kísértek
el a versenyre?
A férjem és a Mogyi egyesületből a Szekeres Tibi és Hajdú

Bence kísértek el, ők segítettek azokon a pontokon,
ahol
találkozhattunk, mert az
is meg volt
határozva,
hogy melyik
állomáson
lehettek ott.
80 km-ig sehol sem találkozhattunk,
utána
kicsit
sűrűbben.
Addig a frissítést is magunknak
kellett megoldani.
Milyen eredménnyel vettél
részt a versenyen?
30 km-rel a cél előtt nem sikerült a szintidőt hoznom, így erről
az ellenőrző pontról már nem
mehettem tovább. Érdekesek a
verseny szabályai. Hiába éreztem úgy, hogy képes lettem volna teljesíteni a távot, ezeknek a
szintidőknek meg kell felelni.
Mit kezdesz ezzel a 30 km-rel?
Ezt a 30 km-t nem hagyom ott,
aki ismer engem, az tudja, hogy
ez bennem van és meglesz.
Sokan
jól
ismerik
a
Balatonkört, hogy jobban érzékeltesd a Spartathlon kihí-

vását, kérlek, hasonlítsd össze
a két versenyt!
Hát a Balaton körbefutását nem
igazán lehet ehhez hasonlítani, a
Balaton az egy jó edzés erre a
versenyre. Amik a Balaton északi partján található emelkedők a
Káli medencében, az Görögországban csak kisebb emelkedők,
ha olyan szint volt akkor annak
csak örültünk.
Végül a egy jó tanács a hoszszabb, a rövidebb távon futóknak, vagy egyszerűen a gyaloglóknak. Beszélgetésünk során
egy nagyon jó praktikát mondtál, mit kezdjünk a vízhólyaggal?
Hát jó tanács: bárki bármilyen
kicsit is fut, víz nélkül nem szabad elindulni, inni kell futás
közben. A vízhólyaggal meg azt
kell csinálni, hogy átszúrod tűvel, amiben a cérna is benne
van, és benne hagyod a cérnát
egy napig , így nem fog a hólyag
újból megtelni vízzel, és nyugodtan lehet bármilyen cipőt
húzni.
Köszönöm, hogy megosztottad
velünk élményeidet. Sok erőt
és kitartást kívánok a további
versenyeiden, bízom benne,
hogy jövő ősszel újra megkérdezhetlek görög sikeredről.
Kusztorné Varga Edit szerkesztő

A sükösdi futball története 25. befejező rész
A Sükösdi Napló 2010 októberi
számában jelent meg a sükösdi
futball története című írásom
első fejezete, most az utolsó
következik. Ehhez a 24. fejezetben található két mondatomra
térek vissza. Az első az 1984
május 27.-i Bácsborsód elleni
mérkőzéshez köthető. Történt,
hogy az utolsó, kieső helyen álló
vendégek a 65. percben Bognár
góljával 1:0-ra vezettek, csapatunk játékával mélyen alul múlta
önmagát. „Nem bírtam tovább,
felálltam a kispadról és hazamentem”..A másodikat jegyzetfüzetem máig őrzi: „azt hiszem
elérkezett az idő, amikor abba
kell hagyni”.
Magam sem hittem, hogy meg
tudom tenni, mégis megtörtént.
Abbahagytam, véget ért 25 éves
sportvezetői pályafutásom. Évekig a pálya környékét is elkerültem. Aki engem ismert, elképzelhetetlennek tartotta a váratlan
lépésemet, hiszen akkor már
játékosként, vezetőként több
mint harminc évet töltöttem a
számomra mindig fontos helyen,
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minden szögletéhez köt valami
emlék. Itt csodáltam gyerekként
a nagyokat, itt húztam magamra
alig 16 évesen a fekete kapus
mezt, itt lettem máig önkéntes
rabja a sükösdi futballnak, amely
közel hetven éve része az életemnek. Mindig komolyan vettem, talán a kelleténél is jobban,
hiszen ez csak játék, de számomra nem egy a sok közül, ez a
legnagyszerűbb, amely egy pillanat alatt a mennyekbe repít, vagy
a poklok legmélyebb bugyrába
taszít. Ugyanazzal az izgalommal készülök a következő
meccsre, mint ifjú koromban, az
eredmény végig kíséri hetemet,
volt már, aki függőségtől féltett.
Vállalom, ez már így marad.
Természetesen minden szintje
érdekel a labdarúgásnak, figyelemmel kísérem a világban történteket, megnézem a Real
Madridot és a Barcelonát, de azt,
amit a sükösdi lelátón érzek,
egyikben sem találom.
Az elmúlt három évtized alatt
volt időm végiggondolni, miért
tudtam otthagyni a csapatot,

amelyhez szívvel-lélekkel kötődtem. A pillanatnyi keserűség
ehhez kevés lett volna, kaptunk
ki így már máskor is, ez minden
csapattal megesik, ettől többről
volt szó! Mi a magyar labdarúgás legfényesebb korszakában
nőttünk fel, az akkor érvényes
normákat hoztuk magunkkal,
vezetőkként is ehhez igazodtunk
és érvényesítettük csapatunknál,
mint az eredmények igazolták,
nem eredménytelenül. A bajok
már régóta jelen voltak a magyar
futballban, métely pusztította, a
pénz, ami a nyolcvanas évek
elejére leszivárgott megyei szintre is, akkor az NB.I, NB.II. után
a harmadik szintet képezte. Községünk lélekszámát tekintve,
összehasonlíthatatlanul nagyobb
települések (Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kalocsa, Baja, Bácsalmás) csapataival kellett felvenni a versenyt.
Ezeknél már kialakult a „ félamatőrizmus”,
vagy
„félprofizmus”, munka nélküli másodállásokban. A jobbak pénzért
játszottak, a menő játékosoknál

már létezett az aláírási és a
meccs pénz. Átigazolásoknál
egyes klubok nevelési költségeik
megtérítését kérték, amit tekinthettünk volna jogosnak is, de
ennek nem volt meg a jogi háttere. Minden azon múlott, hogy
ezeknek a pénzeknek az előteremtésében a vezetők mennyit
vállaltak be, milyen megoldásokat találtak, mert trükkök azért
voltak, de ha akadt egy jóakarójuk, a bőrüket vitték a vásárra. A
sportkör gazdasági vezetőjeként
ebből nem kértem, de ellentétes
volt minden vezetőtársam álláspontjával is. De voltak más bajok is. Ha helyzet úgy kívánta,
árúba lehetett bocsátani, adnivenni a bajnoki pontokat a helyezésekhez, vagy a kiesés elkerüléséhez. Országos volt a bunda
botrány, ellenszerét az MLSZ
nem találta. Fellazulni, elveszni
látszottak elveink. Nem lehetett
felmérni, hogy merre megyünk,
de azt tudtam, hogy futballban
ez nem a mi világunk.
A változások szelei lengedeztek
a gazdaságban és a politikában,

beosztásomnál fogva erre volt
rálátásom, velük munkámban
naponta szembesültem. Közelgett egy korszakváltás, még
kialakulatlan jövőképpel. Folyamatosan romlott a mezőgazdasági nagyüzemek közgazdasági
környezete, így eddigi nagyvonalú támogatónké, a Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombináté
is, ami a csapat eddigi jólétének
a csökkenését, vagy megszűnését vetítette előre. A mögöttünk
eddig oly biztos háttér meginogni látszott, az utat, amelyen eddig oly biztosan jártunk, kikezdte az élet. Éreztem, hogy már a
közeljövőben nem lehet biztosítani a csapatnak, amit eddig.
Egy elért szintről pedig veszteség nélkül nincs visszaút. Az
1984-85-ös bajnoki évet már
nélkülem, Dr. Maruzsa Vencel
elnökkel kezdte a csapat, Bujdosó Márton már nem vállalta az
edzőséget, helyébe Szűcs László, majd Martines Lajos lépett, a
16-os mezőny 14. helyén végeztünk, 1985 nyarán lemondott Dr.
Maruzsa Vencel is. Az elnökséget Dr. Plázár Lajos vállalta,
Ribár István, Németh József
(Göröcs) és Tóth Gyula vezetők
társaságában. Edzőnek Bajáról,
Barta Györgyöt kérték fel. NEHÉZ ÉVEK KÖVETKEZTEK!
Az 1985-86-os bajnokság 30
mérkőzéséből egyet sikerült
megnyerni 127 gólt kaptunk és
13-at lőttünk, 3, azaz három
megszerzett pontunkkal kiestünk
a megyei első osztályból, amelynek 1974 ősze óta jegyzett tagjai
voltunk, elbúcsúztunk a megyei
elittől. A következő bajnokságot
már Nagy Ferenc edzővel a megyei II. osztályban kezdtük, de
lejtőn nem volt megállás, 1987
nyarán utolsóként, onnan is kiestünk. Az az ősz már a Bajai
Körzeti Bajnokságban talált
bennünket, ettől már nem volt
lejjebb. A bajban sikerült meggyőzni Bujdosó Mártont és elvállalta az edzőséget, a csapat
első helyen végzett-, ugyan így
az ifjúságiak is, az 1988-as őszi
szezont már a megyei II. osztályban kezdtük, Martines Lajos
edzővel. A vezetőségből kilépett
Németh József, tagja lett Kollár
András és Kerényi András. A
várt eredmény elmaradt, de 14.ként sikerült bennmaradni. 1989
-90-ben aztán bekövetkezett a
vég: 21:108-as gólkülönbséggel,
11 pontunkkal 15.-ként kies-

tünk, 1990-91-es bajnokságra
már nem is neveztünk. Példátlan
eset,
de
SÜKÖSDÖN
MEGSZÜNT A FUTBALL
CSAPAT. Amilyen fényesen
indult és tartott karrierje, olyan
gyászosan végződött. A játékosok szétszéledtek, pusztulni
kezdett minden, amit eddig felépítettünk. Hogy hová jutottunk
és milyen állapotok uralkodtak,
erről idézek egy részt, a Petőfi
Népében megjelent olvasó levélből, amelyet R J monogrammal,
sükösdi Hunyadi J. u. 15 sz.
alatti lakos írt: „Tisztelt Szerkesztőség ! A levél tartalma nem
csak az én sérelmem, a falu nagyon sok szurkolójáé. Ugyanis,
a sükösdi labdarúgó csapat több
mint tíz évig a megyei első osztályban szerepelt. De sajnos
kiesett, s ennek a felsőbb szervek nem néznek utána. Mindaddig, amíg Varsányi József, Dr.
Maruzsa Vencel és Lógó János
voltak a sportkör vezetői, tekintélye volt a csapatunknak, de
amióta ők lemondtak, a pálya, a
kerítés is teljesen tönkre van,
pedig nem kis pénzbe és munkába került a megcsinálása. Érdemes lenne lefényképezni és az
újságba tenni. Ha lehet, szíveskedjenek segíteni, hátha újra
rendet lehet tenni”. Erre 1991
őszéig kellett várni, felnőtt és
serdülő csapattal neveztünk a
megyei III. osztályba, a kalocsai
csoportban kaptunk helyet és az
ötödik helyen végeztünk. Ebben
nagy szerepe volt Lógó András
polgármesterré választásának.
Újjá szervezte a vezetőséget Dr.
Plázár Lajos maradt a tiszteletbeli elnök, tagjai: Ribár István,
Rozsi József, Páncsics József,
Tóth Gyula, Kovács Mihály és
Konrád Ernő. Céljuk egy új,
jó szellemű csapat kialakítása volt, amely méltó utóda
lehet az elődöknek. A következő, 1992-93–as bajnokságot a felnőtt csapat Bujdosó
Márton, a serdülők Lógó
János vezetésével megnyerte
és felkerült a megyei II.
osztályba, amelynek azóta is
stabil tagja. Közben 20022003-ban Lógó János edzővel egy évet töltöttünk a
megyei első osztályban.
1993 tavaszán véletlen folytán kerültem a futballpályára, s örömmel tapasztaltam,
hogy egy nagyon tehetséges
fiatal gárda rúgja ismét a

labdát. Véget vetettem önkéntes
száműzetésemnek, s az azóta
lejátszott több, mint 600 bajnoki
mérkőzésből talán tízet nem
láttam. 2009 tavasza óta 202
tudósítást készítettem a wwwwww.sukosdsc.hu oldalon, „Így
láttam
én…”c.
blogomon,
amelynek anyaga 450 oldalt tesz
ki, eddig 59034-en látogatták..
Augusztus 29.-én az ANNA
NAPOK programját a „Sükösdi
futball története” c. kiállítással
nyitottuk. A hagyományok gyűjtése, ápolása régóta létezik községünkben, de futball múltunk
valahogy kimaradt, ebből próbáltam
valamit
visszaadni,
amelynek részese voltam. A
kiállítás anyaga 70 év történetét
fogta át, azóta is végtelenített
filmként pörög előttem, állítsuk
most meg 1971-nél. Itt lépett a
megye közönsége elé az az eredményeiben máig felül nem múlt
társaság, amely 1986-ig a
sükösdi futball elismert képviselője volt.
Ezek a fiúk megérdemlik, hogy
nevük ne menjen feledésbe.
Kapusok: Kuzmann József,
Szente István, Faddi Sándor
(Szása), Ikotity János, Faldum
István. Hátvédek:
Bogárdi
László, Katus Sándor, Nagy
Kálmán, Kovács Mihály, Kámán László, Lakner Menyhért,
Bada Pál, Faddi József, Dózsa
János, Jagicza János, Glavatity
Marin, Stéger József, Lógó Zoltán, Kernya Tibor, Pesti Ferenc,
Benda András, Kádár Miklós,
Kovács József, Balázs Lajos,
Hernády Gábor, Várnagy Zsolt,
Kovács István. Középpályások:
Lógó András, Szabó Antal
(Johnstone),
Tóth
Gyula,
Marusa József (Bice), Radics

Mihály, Evanics Zoltán, Németh
Zoltán, Reich Zsolt, Koszorús
Gábor. Csatárok: Kollár András,
Páncsics József, Sudár József,
Bajai Péter, Németh József
(Göröcs), Lógó János, Tóth
László, Koprivanacz János, Takács Tibor, Kocsis Csaba, Baross Tibor, Pastrovics Sándor,
Szeitz István, Czeller Lászó,
Hajzer Tibor, Rajcsits István,
Németh Attila, Fuszenecker
Ferenc. Mindannyian részesei
voltak a sikernek, közülük került
ki a sükösdi „Arany csapat”.
Összeállítására nem mernék
vállalkozni, ahhoz túl sok a névsorban a jó futballista. Hálás
vagyok a sorsnak, a velük töltött
felejthetetlen évekért, sokat kaptam tőlük, s amit lehetett én is
megtettem értük. Szeretettel
gondolok rájuk és az eltávozottakra, a maiaknak szívből szurkolok. Azoknak pedig, akik
éveken át figyelemmel kísérték
históriámat köszönöm a figyelmét.
2007december
28.-án
újra
együtt a „NAGYCSAPAT”, már
fehér asztalnál. A találkozó emlékét a fénykép őrzi. Felső sor:
Lógó András, Balogh János, Dr.
Maruzsa Vencel, Tóth Gyula,
Sudár József, Faddi József,
Marusa József. Középen: Kollár
András, Dr. Laszinger Mihály,
Lógó János, Németh József,
Katus Sándor, Szente István,
Varsányi József, Ribár István,
Bogárdi László, Jagicza János,
Lakner Menyhért, Varga Imre,
Kovács Mihály, Lógó János,
Bajai Péter. Elöl: Szabó Antal,
Radics Mihály, Bujdosó Márton,
Páncsics József. Evanics Zoltán
a felvétel után érkezett.
Varsányi József
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