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Becsengetésre 
A tanévkezdés a diákok 

számára valószínű tartogat 
némi szomorúságot, hiszen 
véget ér az év egy általuk 
igen kedvelt időszaka, a 
nyári szünet. Az új iskolaév 
feladat elé állít ugyanakkor 
szülőt, pedagógust, fenntar-
tót egyaránt. 

2013. januárjától az új 
köznevelési törvény alapján 
sok minden megváltozik. Az 
állam átveszi alkalmazásba az iskolák peda-
gógusait, vagyis a szakmai irányítást. Más-
más változások várhatók a 3000 főnél kisebb 
és a 3000 főnél nagyobb településeken. Hogy 
ez mekkora és milyen változást hoz majd 
községünk, és az iskola életébe, ezt talán ma 
még senki sem tudja. Hosszas előkészítő be-
szélgetéseket tud maga mögött az önkor-
mányzat és az iskolavezetés. Jelenlegi isme-
reteink birtokában igyekeztünk olyan dönté-
seket hozni, melyek észszerűen készítik elő a 
jövő, ma még csak feltételezett változásait. 
Ezek alapján tíz tanulócsoport finanszírozásá-
ról, a túlórák legminimálisabbra csökkentésé-
ről, valamint a nyelvoktatás racionalizálásáról 
döntött a képviselő-testület ill. a Sükösd-
Érsekcsanád Intézményfenntartó Társulási 
Tanács. Ezen döntések közül a nyelvoktatás 
kérdését részletezném. Jelenleg az általános 
iskolában angol és német nyelv közül lehet 
választani. Az angol nyelvoktatás emeltszin-
ten folyik, vagyis a gyerekek heti öt órában 
tanulnak angolt. A német nyelvet választók 
alapszintű, vagyis heti három órás nyelvokta-
tásban részesülnek. Ezek az osztályok a nyol-
cadik osztály befejezéséig ebben a formában 

fo lyta tha t j ák 
nyelvi tanulmá-
nyaikat, ezt 
jelenti a felme-
nő rendszerben 
történő meg-
szüntetés. Az 
újdonság ettől a 
tanévtől abban 
áll, hogy a 
mostani harma-
dik osztályosok 

nem tanulnak ebben az évben idegen nyelvet, 
hanem, majd negyedik osztálytól részesülnek 
heti két és fél órás angol nyelvoktatásban, 
tehát a németet már nem lehet választani. A 
német nyelvvel szakköri szinten ismerkedhet-
nek a gyerekek. Ez a megoldás hosszabb tá-
von eredményez megtakarítást a fenntartónak. 
Ugyanakkor úgy vélem, a kevesebb óraszámú 
nyelvoktatással is kaphatnak olyan alapokat a 
gyerekek az általános iskolában, melyre a 
későbbiek folyamán, középiskolás tanulmá-
nyaik során építkezni tudnak. 

Egyaránt kérem a szülőket, pedagógusokat, 
diákokat, hogy megértéssel fogadják a válto-
zásokat! Sükösd Nagyközség Önkormányza-
ta, korábban és most is kiemelt figyelemmel 
kezelte, kezeli az oktatás ügyét, és a későbbi-
ekben is igyekszik lehetőségeihez mérten 
mindent megtenni azért, hogy a sükösdi okta-
tási intézményekben zavartalanul folyhasson 
az oktató-nevelő munka. 

Gyermekeink tudása, embersége nem csak 
pénz függvénye! Szülők és pedagógusok ön-
zetlen és együttműködő munkája ez után is 
meghozhatja az eredményt. 

Tamás Márta polgármester 

 

A mindőnk falujának tekintett Sükösd arra készül, hogy 
megemlékezzen arról a népdalköréről, amely 40 éve ala-
kult, s jelenleg is dolgozik. A jubileumi eseményre ősszel 
kerül sor, amikor is a falu népdalkincsét is megmutató 
hangversenyeket tartunk. 2012. október 5-én 17 órai kez-
dettel Baján a felsővárosi iskolában (Flórián utca) és 2012. 
október 20-án Sükösdön a mozi épületében. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

Dr. Cseh Béla kórusvezető 
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2012. július 10. 
Rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartott 
az önkormányzat e napon. A közeledő 
benyújtási határidő miatt kellett sürgősen 
dönteni arról, hogy az önkormányzat indul 
a TÁMOP 6.1.2. / A jelű pályázaton. Ön-
kormányzati egészségmegőrző, életmód 
javító programokra és az egészségterv 
elkészítésére lehet ennek keretében 100 %- 
os támogatásra pályázni. A képviselők 
döntöttek arról is, hogy zárolják az önkor-
mányzati szakfeladaton alkalmazott mű-
szaki dolgozók létszámát. 
2012. július 25.: 
Első napirendben a 2012. költségvetés 
módosítását tárgyalták a képviselők. Az I. 
félévben lezajlott gazdasági változásokat 
vezették át a költségvetési rendeleten. Az 
önkormányzat gazdasági helyzetét tekin-
tették át, felmérték a bevételeket, kiadáso-
kat és zároltak kiadásra tervezett tételeket. 
Véleményeiket osztották meg a közoktatás 
jövőjével kapcsolatban. Az ósükösdi út 
jogi határának földmérő általi kitűzéséről 
döntöttek, és az ott szükséges kátyúzási 
munka elvégzéséről. A helyi Sportclub 
kérésére 300 ezer Ft-al megemelték az 
éves támogatást. A temetői vízvezeték egy 

szakaszának cseréjéről döntöttek. A Felső-
Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkor-
mányzati Társulás Közbeszerzési Bírálóbi-
zottságába delegálták Székelyhídi Andrást, 
a Bajavíz Kft ügyvezetőjét. A „Bács-
Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért 
Díj” kitűntetésére a 2012. évben az 547. 
Belon Gellért Cserkészcsapatot javasolja. 
A rendezési terv végső elkészítési határ-
idejét 2012. október 15-el határozta meg a 
testület. 
Polgármesteri Hivatali hírek: 
Személyi változások- A szabálysértési 
hatóság megváltozása miatt 2012. május 
31-én szűnt meg  Szabóné Korsós Anita  
jogviszonya. 2012. július 14-től Rácz 
László műszaki vezető más munkahelyre 
távozott a Hivataltól.  Szabóné Korsós 
Anita szorgalmas, szakmailag színvonalas 
munkájával önkormányzati társulásba tö-
mörült 15 önkormányzat szabálysértési 
ügyeit intézte, Rácz László a sükösdi ön-
kormányzat műszaki jellegű feladatait 
irányította. E műszaki feladatokat az ön-
kormányzat állományába tartozó munka-
társak veszik át. Mindkettőjüknek sok si-
kert kívánunk további pályájukon!  
Csatornázási hírek: 

Szennyvízcsatornázás érdekeltségi hoz-
zájárulásának hátralékaira végrehajtási 
eljárások indultak Sükösdön és 
Érsekcsanádon is a közös Sükösd- Csanád 
Víziközmű Társulat eljárásindításával. 
Tapasztaljuk, hogy a lakosság az ingatlan 
tulajdonosváltozásánál nem jár el min-
den esetben helyesen. Nem közlik az új 
tulajdonossal, hogy az ingatlant a szenny-
vízcsatornázás várható beruházásával kap-
csolatosan érdekeltségi hozzájárulás terhe-
li. Ez a mulasztás megbosszulja önma-
gát! Az érdekeltségi hozzájárulás fizetési 
kötelezettsége az eredeti tulajdonost terhe-
li, aki 2010. tavaszán határozatot kapott a 
Társulattól a hozzájárulás megfizetésére, 
mindaddig, amíg 
a, ha LTP-t kötött, az LTP szabályai sze-

rint nem gondosodik tartozása rendezé-
séről,  

b, ha nem LTP-s, akkor az adásvételi szer-
ződésben szabályozott módon kell a 
kötelezettséget „továbbadni”.  

Az adók módjára történő végrehajtásban 
bérre, ellátásokra, bankszámlákra ad ki az 
adóhatóság végrehajtást, illetve az ingatla-
nokat terheli le a teljes tartozás összegével.  

Bánné dr. Raffai Gyöngyi (jegyző) 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

Állattartás megváltozott szabályai: 
A Kormány a 115/2012 (VI.11.) Kor-
mányrendeletével módosította az egyes 
állatvédelmi tárgyú előzőleg kiadott ren-
deleteit. 
A főbb változások: 
I. Megváltoztak az előírt férőhely igények  
II. A kutyákat transzponderrel 
(mikrochippel) kell ellátni 
1. 2013 január 1-től valamennyi, négy 
h ó n a p o s n á l  i d ő s e b b  e b  c s a k 
transzponderrel (microchippel) megje-
lölve tartható. (A meg nem jelölt ebekről 
a jegyző és a magán állatorvos köteles 
jelentést tenni a kerületi állatorvosi hivatal 
felé) 
2. 2012.augusztus 1-től a magán állatorvos 
az eb vizsgálata előtt köteles ellenőrizni, 
hogy az állat transzponderrel jelölt-e, ha 
nem jelölt akkor kötelessége felhívni az eb 

tulajdonosának figyelmét, hogy még ebben 
az évben jelöltesse meg kutyáját. 
3. A jelölés költsége 3500 Ft, mely összeg 
tartalmazza a microchip árát, a munka-
végzés díját, és az adatbázisban történő 
regisztrációt. Ha a beavatkozás az állat 
tartási helyén történik, akkor  1000 Ft a 
kiszállási, ill. útiköltség térítési díj. 
4. Ha az állat már transzponderrel jelölt, 
akkor a tulajdonos köteles 2012. december 
31-ig magán állatorvossal regisztráltatni 
kutyáját az új adatbázisban. Ennek díja 
200 Ft állatonként. 
5. Mindennemű változás (az eb tulajdono-
sának változása, tartási helyének megvál-
tozása, az állat elpusztulása) esetén az eb 
tulajdonosa az adatváltozást 8 napon belül 
köteles a magán állatorvossal az adatbázis-
ban regisztráltatni.  
III. Növekedett az állatvédelmi bírság 

mértéke 
Pl. Aki az állat tulajdonjogával, tartásával 
felhagyott, az állatot elűzte, elhagyta, ki-
tette, annak a bírság mértéke 150.000 Ft. 
Ha az előírt férőhelyigényeket nem teljesí-
tette, az állat mozgását a megengedettől 
eltérően korlátozta, annak a bírság mértéke 
75.000 Ft. Ha az állat kötelező egyedi jelö-
lését nem végeztette el, a bírság mértéke 
45.000 Ft. 
IV. Három évente az ebek összeírására is 
sor kerül.  
Kérjük a fenti tájékoztató alapján az eb 
tulajdonosokat a megváltozott szabá-
lyok betartására  (előírt férőhelyigény, 
microchippes jelölés elvégeztetése) egy-
részt, hogy állataik kellemesen érezzék 
magukat, ill. mint eddig is ne kelljen 
állatvédelmi bírságot kivetni. 

Dr. Tálas László (magán állatorvos) 

FELHÍVÁS 
A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete várja a település közbizton-
sága iránt elkötelezett és anyagi áldozatra is 
kész lakosságának alapító tagi aktív részvé-
telét alapítvány létrehozására. 
Az alapítvány tervezett célja: 
Az önkormányzat és intézményei bűnmeg-
előzést ellátó feladatellátása, ezt szolgáló 
szervezetek és szerveződések, a településőr-
ség és a rendőrség közbiztonsági és bűn-
megelőzési feladatainak ellátásához szüksé-
ges pénzügyi feltételek javítása. 
Gondoskodás a közbiztonság helyi feladatai-

ról. 
Az Alapítvány céljára rendelt induló va-
gyon: 
Az induló vagyon az alapító által rendelke-
zésre bocsátott 80.000.-Ft, azaz Nyolcvan-
ezer Forintból áll. 
Az alapító vállalja, hogy az alapítvány cég-
bírósági bejegyzését követően 8 napon belül 
pénzbeli felajánlását befizeti az alapítvány 
javára a pénzintézetnél nyitott számlára. 
VÁRJUK AZ ALAPÍTÓK JELENTKEZÉ-
SÉT 2012. SZEPTEMBER 3-TÓL OKTÓ-
BER 15-IG A SÜKÖSDI POLGÁRMES-
TERI HIVATALBAN ! 

 

FELHÍVÁS 
A sükösdi önkormányzat 
szervezésében az önkor-

mányzat napközi konyhá-
járól ételfutár szolgálattal 
is rendelhető meleg étel 

(ebéd) térítésére a  
SZÉP KÁRTYA 

is beváltható. 
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Három hetes zárva tartás után, augusztus 
27-én megnyitotta kapuit az óvoda. Nyá-
ron elvégeztük a szükséges karbantartási 
munkákat, így a gyerekeket tiszta, rende-
zett környezet várja mindkét telephelyen. 
A csoportszobák bútorzatának cseréjét a 
két nagycsoportos teremmel fejeztük be az 
idei nyáron. Elmondhatjuk, hogy minden 
csoportszobában színes, gyermekbarát 
bútorok teszik otthonossá/meseszerűvé a 
gyerekek mindennapjait. Kiss László helyi 
vállalkozó készítette el az új bútorokat, 

melyeket a Sükösdi Óvodásokért Közhasz-
nú Alapítvány finanszírozott. Köszönet 
érte a vállalkozónak és az Alapítványnak, 
valamint azoknak a felnőtteknek, akik 
valamilyen formában támogatták az óvoda 
alapítványát. 
116 gyermekkel kezdjük meg a nevelési 
évet. Az alvégi óvodában 56, a központi-
ban 60 gyermek jár óvodába. Ez a létszám 
év végéig folyamatosan bővül. 
A kiscsoportos óvó nénik megkezdték a 
családlátogatásokat a leendő új kiscsopor-

tosoknál. Az első ismerkedés után az új 
óvodás gyermekeket szeptember 3-tól fo-
gadjuk folyamatosan, az óvó nénikkel 
egyeztetett időpontokban. 
Az idei évben is több programot, szakkört 
szervezünk gyermekeink számára. Remél-
jük minden szülő talál gyermekéhez közel 
álló elfoglaltságot a felkínált lehetőségek 
között. 
 Minden kedves kis óvodásnak vidám, 
élményekben gazdag óvodai évet kívá-
nok!     Dudásné Grau Ágnes óvodavezető 

A közoktatást érintő változásokról, valamint 
a helyi átszervezési döntésekről és annak 
megvalósításáról szeretném tájékoztatni az 
olvasókat.  
A 2011.decemberében elfogadott nemzeti 
köznevelésről szóló törvény bevezetése több 
ütemben történik meg.  Az idei tanévtől a 
mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-
oktatás első és ötödik évfolyamán felmenő 
rendszerben kell megszervezni. Ezekben az 
osztályokban heti öt testnevelés órán kell 
biztosítanunk a naponta szükséges testmoz-
gást a tanulók részére.  
Az alsó tagozatban a tavaly bevezetett min-
dennapos testmozgást kifutó rendszerben 
kell megszervezni. A 2. 3. és 4. évfolyam-
okon a 3 testnevelés óra mellett a tanulóknak 
a tömegsport órán és a napközis foglalkozá-
son van lehetősége játékos egészségfejlesztő 
testmozgásra.  
A tankötelezettség befejezésére vonatkozó új 
szabályozás is ebben a tanévben lép hatály-
ba. Az eddigi rendelkezések szerint a tankö-
telezettség annak a tanévnek a végéig tartott, 
amelyben a tanuló a tizennyolcadik életévét 
betöltötte. Szeptember 1-jétől a köznevelési 
törvény szerint a tankötelezettség a tanuló 
tizenhatodik életévének betöltéséig tart.  
Az idei tanévben fenntartói átszervezésre is 
sor került. Az iskolában 10 tanulócsoportban 
folyik az oktató-nevelő munka. Az elmúlt 

tanévben 4 diákot vettek fel a 6 osztályos 
gimnáziumba, ezért a 7. évfolyamon osztály-
összevonásra került sor. A 8. osztály csökke-
nő tanulólétszáma is indokolta az egy tanuló-
csoport működését.  
A hatékony munka érdekében az első, a má-
sodik és a 8. évfolyamon tanítjuk csoport-
bontásban a magyar nyelv és irodalom, vala-
mint  a matematika tantárgyakat. A TÁMOP 
pályázat fenntarthatósága miatt a 8. osztály-
ban a csoportbontást a történelemre is kiter-
jesztettük.   
Az idei tanévben átszervezésre került az 
emelt szintű angol nyelvoktatás is. A tanulók 
a 3-8. évfolyamon emelt óraszámban tanul-
ták az angol nyelvet. Fenntartói rendelkezés 
szerint az idei évben a 3. osztályban nem 
indul nyelvoktatás. Az érintett évfolyam 
tanulói a következő tanévben heti 2,5 órában 
fognak megismerkedni az angol nyelvvel. A 
tagozatos oktatás felmenő rendszerben meg-
szűnik, ugyanakkor felváltja a kötelező 
nyelvként oktatott német nyelvet. Öt év múl-
va az iskola minden tanulója a kerettanter-
vekben előírt óraszámban fogja tanulni az 
angol nyelvet.   
Az osztályösszevonások miatt több, tanítói 
végzettséggel is rendelkező szaktanár alsó 
tagozatos osztályokban is fog tanítani.  Ké-
rem a Kedves Szülőket, hogy fogadják őket 
szertettel és bizalommal.  

Örömmel szeretnék beszámolni az iskolában 
végzett nyári karbantartási munkálatokról is. 
Nyolc alsó tagozatos tantermet festettünk ki 
és új sötétítő függönnyel szereltük fel. Az 
iskola minden tantermében csiszolással és 
lakkozással felújítottuk a parkettát. 
Az idei tanévben sem maradt el az új beren-
dezési és felszerelési tárgyak beszerzése. 
Rajzbakokat és rajztáblákat vásároltunk a 
szaktantermünkbe. Itt szeretném megemlítet-
ni, hogy az első osztályos szülők gondjain 
kívántunk segíteni azzal, hogy minden kisdi-
ák iskolatáskát kapott ajándékba.  
Mindezekért a fejlesztésekért és támogatáso-
kért köszönetemet fejezem ki a fenntartó 
önkormányzatnak. 
A 2012/2013-as tanévet 190 tanuló kezdi 
meg a sükösdi iskolában. Remélem minden 
diákunk kipihente magát a nyári szünetben 
és újult erővel végzi feladatait. Nagy öröm 
számunkra, hogy 29 elsőst köszönthetünk az 
iskola tanulói között.  Megtiszteltetés szá-
munkra,hogy a szülők gyermekeik nevelését-
oktatását a sükösdi iskola tantestületére bíz-
ták.  Szeretném, ha nagyon jól együtt tud-
nánk működni a kisdiákok érdekében. Segít-
sük közösen boldogulásukat, és örüljünk 
együtt fejlődésüknek!  
Szeretnék minden tanítványunknak eredmé-
nyes és sikeres tanévet kívánni! 

Tóthné Késmárky Mária ÁMK igazgató 

Megkezdődik az új tanév 

2012. július 26-29. között sikeresen lezaj-
lott a 2012. évi Sükösdi Anna-napok ren-
dezvénysorozat. Az idén 4 napra bővült 
esemény a megszokott sport- és játékos 
tevékenységen kívül bővelkedett a művé-
szeteket kedvelők örömére számos kultu-
rális programmal. Csütörtökön a Gemenc 
csodálatos természeti fotói mellett Pócz 
Dániel festőművész mutatta be alkotásait. 
Pénteken a Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület helyi amatőr alkotók műveiből 
rendezett nagy sikerű kiállítást. Este az 
egyházi programok keretében Czirjék La-
jos marosvásárhelyi művész munkáiban 
gyönyörködhettek az Egyházközségi Ház 
vendégei. Az est további részében a 
„sülthalas” mulatás a ház udvarán folytató-
dott, a rock szerelmesei pedig a sportpá-

lyán hallgathatták hajnalig a fiatal együtte-
sek produkcióit. A szombat esti színpadi 
programokban helyet kapott a folklór, a 
modern ének és tánc: felléptek a sükösdi 
óvodások és iskolások, a Ripityom nép-
tánccsoport, a Sükösdi Népdalkör, a musi-
cal csoport, az Angie’s táncosai és a sztár-
vendég előtt a sükösdiek meghallgathatták 
a fiatal, tehetséges Fehér Kármen műsorát. 
A hajnalig tartó utcabál után vasárnap so-
kan indultak útnak a Szent Anna Kápolná-
hoz, hogy részt vegyenek az ünnepi szent-
misén. 
A négy nap mozgás, játék és verseny te-
kintetében is gazdag programot kínált: 
foci, horgászverseny, pogácsasütő ver-
seny, Teke Kupa és Ulti Kupa a Gruber 
Sörházban, kerékpártúra stb. Mindezek 

mellett játszóházak és állatsimogató is 
várta a legkisebbeket. A négy nap kiemel-
kedő programjának számított az idén első 
alkalommal meghirdetett fotópályázat, 
melyre igen sokan jelentkeztek. A gyönyö-
rű képekből a pályán rendeztek kiállítást. 
Ilyenkor szokták mondani, hogy mindez 
nem jöhetett volna létre, ha… 
És valóban. Az idei Anna-napok bebizo-
nyította, milyen hatalmas ereje van az ösz-
szefogásnak, az együtt munkálkodásnak, 
az együtt akarásnak. Köszönjük mindazok-
nak, akik támogatásukkal, segítő munká-
jukkal hozzájárultak a Sükösdi Anna-
napok sikeréhez! (A támogatók és segítők 
névsora a www.sukosd.hu címen olvasha-
tó.)         

 Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Anna-napi visszatekintés 
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Asztalitenisz 
Kedden, pénteken és 

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

mas Házban. 

AA csoport találkozói 
minden szerdán 

délután 5 óra-
kor . 

Internetezési lehetőség 
minden munkanapon! 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15-
19 óráig. 

Nyitva:  
Hétfő:13-18 óráig 
Kedd-Péntek: 14-18 óráig 

Kéthetente pénteken este 
7  órakor a Művelődési 
Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 
a Művelődési Ház nagy-

termében 

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

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

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

dési Ház előtt. 

40 éves a Sükösdi Népdalkör 

1972-ben – 35 évvel ezelőtt – más telepü-
lés volt Sükösd, mint manapság. Aki vé-
gigutazott rajta, megállapította: nagyon 
hosszú ez a falu. Igaza volt, mert akkor is 
3,5 km-en keresztül ment át rajta a Buda-
pestről jövő, illetve oda menő út. Mellette 
voltak a házak, közöttük néhány nádtetős. 
A faluban beljebb valamennyivel több. Az 
utak földesek, porosak. Az emberek közül 
legtöbben a mezőgazdaságban dolgoztak. 
Őket a Hosszúhegyi Állami Gazdaság és a 
termelőszövetkezetek foglalkoztatták. A 
régi rend szerint ment a gyarapodás. Aki, 
amit félre tudott tenni, adta tovább fiának, 
lányának. A takarékoskodás eredményei 
ekkor már kezdtek látszódni. Nem tudtuk 
viszont azt, hogy van olyan megőrzött 
vagyona a sükösdieknek, amit sok év alatt 
gyűjtöttek össze, s csak ritka alkalmakkor 
– például a lakodalmakban – tettek hozzá-
férhetővé. A népdalaikra gondolok. A 
Sükösdi Művelődési Ház Népdalköre 35 
évvel ezelőtt alakult. A napok jelentős 

részét a föld 
közvetlen 
közelében, 
annak műve-
lésével töltöt-
ték el zömé-
ben akkor a 
tagok, s a 
határ látszóla-
gos végtelen-
sége, örökös-
ségének su-
gallata segí-
tette az évszá-
zados paraszti 
normák és 
értékek elő-
előkerülését, 
megmaradását 

a közösen megélt időben. A falu termelő-
szövetkezeteiben brigádoknak szervezték a 
munkát, s a közös reggeli indulás és esti 
érkezés között, a munka mellett előkerült 
minden dolog, ami a faluban történt. Fon-
tosságukat illetően 
a megítélésük ha-
sonló volt, hiszen 
közösen alakított 
és elfogadott nor-
mák alapján tör-
tént a minősítés, s 
közösen szólalt 
meg a dal is, ha 
elfogyott a szó. 
(…) A népdalkör 
(…) két dolgot 
szeretett volna 
bebizonyítani. Az 
egyik: jó, ha az 
embernek valami-
lyen közösen meg-
élt alkalomkor 

vannak társai, akikre számíthat, ha a kör-
nyezetében felüti fejét a gond, s akik kö-
zött gyarapodik a személyes öröm. (…) A 
másik: jó együtt énekelni. S folyton tudat-
ni: van mit. A mindőnk ősei által ránk 
hagyott népdalkincs alkalom az igazi em-
beri érzés felidézésére, újra átélésére. Ha 
ezt úgy adja át az éneklő, mint sajátját, 
hallgatója is birtokosa lesz az évszázados 
üzenetnek.(…) Mert nem elég, hogy ma-
gyar népdal van. Élnie is kell. 
 
Dr. Cseh Béla (részlet A Sükösdi Népdal-

kör 35 évéről című könyvből) 

„A hagyomány nem a hamu „A hagyomány nem a hamu „A hagyomány nem a hamu „A hagyomány nem a hamu 
őrzése,őrzése,őrzése,őrzése, 

hanem a tűz továbbadása.”hanem a tűz továbbadása.”hanem a tűz továbbadása.”hanem a tűz továbbadása.” 

(Gustav Mahler) 
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Idén ünnepli a Görög-katolikus 
Hajdúdorogi Egyházmegye a 
centenáriumát, 100 éves fenn-
állását, ennek okán indult em-
lékzarándoklat Rómába. Ami-
kor kiderült, hogy biciklis za-
rándoklat is szerveződik, egy-
ből csatlakoztam. A zarándok-
lat június 17-én indult és július 
2-ra érkeztünk Rómába. Ösz-
szesen 24-en mentünk, 6 lány 
és 18 fiú. Zarándoklat lévén 
két lelki vezető is jött, két atya 
kísért minket. Fürödtünk a 
tengerben is Triesztnél, 
Ravennánál, Riminiben, több 
várost megnézhettünk. Csapat-

tá formálódtunk, megedződ-
tünk. Estére általában nagyon 
elfáradtunk, de mindig jó he-
lyen aludhattunk, találtak a 
szervezők kellemes zarándok-
szállásokat. Mindenesetre ha-
talmas élmény volt, örülök, 
hogy nem hagytam ki. 

Vaskó Lenke 

 
 
 

 
 

 

A csapattal Nadapon táboroztunk, a Ve-
lencei-hegységben, a vépi cserkészekkel 
együtt. Ez volt a 23. csapattáborunk, egy-
ben egy jubileumi tábor is, mert idén 100 
éves a Magyar Cserkészszövetség. 
Mint minden évben, idén is keretbe foglal-
tuk a tábor eseményeit, most a nemzeti 
ünnepeink voltak soron, ezekre épültek a 
programok. Visszatérő táborozóink már 
megszokhatták, hogy ez a 10 nap mindig 
felejthetetlen élményt nyújt, a cserkészek 
sok tapasztalattal gazdagodhatnak, új em-
berekkel találkozhatnak, megismerkedhet-
nek a természettel, és egész életük során 
használható tudásra tehetnek szert. 
A tábor előtti nap néhány segítőkész em-
ber és a nagyobb cserkészek elutaztak a 
helyszínre, és előkészítették a terepet. Ez-
után már nem volt más hátra, mint a nagy-
táborozók érkezése. Ez korai ébredést kö-
vetelt meg tőlük, de aki korán kel, aranyat 
lel. Hisz aki barátot talál, kincset talál. 
Barátokban pedig nem volt hiány.  
Az első pár napban a tábor építésén volt a 
hangsúly, felállítottuk a sátrakat, a 

wellness-részleget, ami egy hordóból, és 
két kannából állt, itt tisztálkodhattunk. 
Felépítettük a táborkapukat, és a többi 
szükséges építményt. Közben a játékok, az 
éneklés és vidámság sem maradhatott el.  
A sok program közül, mindenki találhatott 
a saját ízlésének megfelelőt. Volt kézmű-
vesnap, métáztunk, számháborúztunk, 
ellátogattunk Velencére strandolni. A szo-
kásos 2 napos túra is helyet kapott, amely 
során a bátor és kitartó cserkészek egy 
mezőn aludhattak a csillagos ég 
alatt.  A tábor felénél megérkez-
tek a kiscserkészek nagy élet-
kedvvel és vidámsággal, ami a 
nagyokat is feltöltötte energiával. 
Nekik külön programokat szer-
veztünk. Volt akadályverseny, 
sorverseny, és meseerdő is, amit a 
nagycserkészek tartottak. Ezen 
kívül ők is fürödhettek a Velen-
cei-tóban, és megmutathatták 
milyen ügyesen tudnak fabrikálni. 
Köszönjük minden közreműködő 
segítségét, nélkülük nem sikerül-

hetett volna ilyen jól az idei tábor. Étele-
ink is nagyon finomak voltak, ezt a kiváló 
szakácsunknak, Szabóné Ica néninek kö-
szönhetjük. Mint az összes eddigi, a mos-
tani tábor is egy életre szóló élményt nyúj-
tott az összes résztvevőnek. Ajánljuk min-
den fiatalnak a cserkészetet, és a táboro-
zást, mert egy nagyon jó közösségben le-
het, új barátokat szerezhet, emberebb em-
ber, és magyarabb magyar lehet. 

Koch Dorka és Kovács Norbert 

Cserkésztábor 2012 

A Római Katolikus Karitász sükösdi csoportja az idei évben 
Mátraverebély-Szentkúton járt 2 napos zarándoklaton, ahol 

részt vettek a Nagyboldogasszony-napi búcsún. 
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A sükösdi futball története 8. rész 

Áprilisi számunkban 1963-ig jutottunk el a 
sükösdi futball történetében, most innen 
folytatjuk. Azt már érintettem, hogy az 
állami gazdaság egyre nagyobb szerepet 
vállalt a csapat fenntartásában, kiadásainak 
nagy részét fedezte. Várható volt, hogy 
előbb-utóbb bejelenti igényét a gazdaság 
nevén szereplő csapat megalakítására. 
Nos, ez 1963 késő őszén be is következett. 
Nagy Ödön  -az akkori gazdasági igazga-
tó- kikötötte, hogy a továbbiakban csak 
akkor hajlandó a csapat mögé állni, ha 
tavaszra Hosszúhegyi MEDOSZ néven 
indul, s két éven belül –hasonlóan a megye 
vezető gazdaságaihoz- (Kiskunhalas, 
Izsák, Kalocsa) az első osztályban szere-
pel. Ez presztizskérdés volt az egyébként 
is mindenben versengő gazdaságok között. 
Igazgatói székből ez egyszerűnek és logi-
kusnak is látszott: a gazdaság dolgozói hat 
község, Sükösd, Nemesnádudvar, Hajós, 
Császártöltés, Dusnok, Érsekcsanád játé-
kosai közül ki kell választani a 16 legjob-
bat, s az biztosan elegendő a kitűzött cél 
eléréséhez. Csakhogy ezt a szabályok nem 
tették lehetővé. Új sportkört kellett volna 
alapítani, legalább három szakosztállyal, 
amelynek egyike a labdarúgás, s a követ-
kező átigazolási időszakban megszerezni a 
játékosokat, indulni a járási II. osztályban, 
ott, majd a járási I. osztályban is garantál-
tan bajnokságot nyerni, s így feljutni a 
megyei I. osztályba. Az ötlet nem volt 
népszerű az érintett községek vezetői, játé-
kosai és főleg közönsége részéről. Sorra 
jelentkeztek a párttitkárok és tanácselnö-
kök s élesen tiltakoztak az igazgatói elkép-
zelés ellen, (bár ma kapnánk egy ilyen 
ajánlatot) aki viszont elég nagyhatalmú 
ember volt ahhoz, hogy kitartson elképze-
lése mellett. Maradt így egy köztes megol-
dás: formálisan fuzionált a sükösdi és a 
nádudvari sportkör és létrejött a 
„Hosszúhegyi MEDOSZ SK. SÜKÖSD”. 
Az új sportkör vezetői Borsay Győző, Ló-
gó András, Lógó János és Varsányi József. 
Nemesnádudvarról: Harsányi István, Cser 
Gáspár, Kovács Gyula (egyben a közös 
csapat edzője is). 1964 tavaszára a megyei 
szövetség hosszú viták után elfogadta a 
nevezést, s a csapat nehéz teherrel vágott 
neki a bajnokságnak: az örök riválisoknak 
(Nádudvar-Sükösd) úgy kellett „szeretni 
egymást”, hogy az eredményre vezessen. 

A mezőny egyébként 14 csapattal 
(Mélykút, Gara, Vaskút, Baja Bácska II., 
Katymár, Tompa, Sükösd, (Hosszúhegyi 
MEDOSZ) Kelebia, Jánoshalma, Kunbaja, 
Csávoly, Bácsborsód, Madaras, Herceg-
szántó) a mai megyei II. osztálynak felelt 
meg. A megállapodásnak két fontos pontja 
volt. Az egyik az, hogy mindkét község 
második csapatot is indít a Bajai Járási II. 
osztályban. (Sükösd II. Bácsbokod, 
Érsekcsanád, Felsőszentiván, Tataháza, 
Nádudvar II., Mátételke). A másik az, 
hogy a csapatok a „hazai” mérkőzéseiket 
felváltva Sükösdön és Nádudvaron játszák. 
Mint később kiderült ez okozta a csapat 
korai vesztét. A nagy reményekkel kiválo-
gatott 14 fős keret: Nádudvarról: Kovács 
János, Friedrich Ádám, Gál Tibor, Agócs 
Béla, Radics Mihály, Melcher Mátyás, 
Nagy István, Schindler Mátyás, , 
Sükösdről: Farkas Antal, Marusa Ferenc, 
Dubecz Péter, Kiss Dezső, Greksa István 
és Varsányi József. Az indulás nem volt 
rossz, Mélykút és Vaskút után szorosan a 
harmadik helyen zárta a tavaszi szezont a 
MEDOSZ. Ősszel már a nyolcadik. A baj 
egy júniusi Gara elleni mérkőzésen, Nád-
udvaron kezdődött, amely 1:0-s hazai ve-
zetésnél 
félbe-
szakadt. 
A máso-
dik fél-
idő 25. 
percé-
ben a 
játékve-
zető 
kiállított 
egy 
garai 
játékost, 
akit 
levonu-
lása 
közben 
a nézők megvertek. A még élő nádudvari-
ak máig állítják, hogy a botrányt a sükösdi 
nézők provokálták ki, -azért, hogy a pályát 
betiltsák, (ami be is következett) így a 
további mérkőzések Sükösdre kerüljenek. 
Így is történt, de ennek az volt az ára, hogy 
Nádudvarról a meghatározó játékosok 
szép lassan leálltak. Az összefogás helyett 

jött a zűrzavar. A közös csapat szétesett, 
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 
s amilyen gyorsan létrejött, olyan gyorsan 
be is végeztetett. Nem használt egyik köz-
ség futballjának sem. Sőt! A sükösdi telje-
sen elfogyott. Ketten maradtunk Dubecz 
Péterrel. Aki valaha is futballozott tudja, 
hogy milyen fontosak a társak. A 
„törzsgárda” baráti köteléke nélkül üressé 
válik az öltöző. Én –akkor már vezetőként 
is- kötelességemnek tartottam tovább vin-
ni, amit Jónás Marci bácsi 1964 József 
napján, egy pohár borral a kezében rám 
hagyott: „Jóska! Itt leszek, de csak a hát-
térben. Most már ti jöttök! Gyarapítsátok 
mindazt, amit 15 év alatt elértünk, a csa-
patra mindig vigyázni kell!” Szavait máig 
őrzöm, s az elkövetkező 20 évben igyekez-
tem ennek megfelelni. 1965 tavaszán lezá-
rult egy fejezet, újra csapatot kellett csinál-
ni a maradék Sükösd II-ből és az ifiből. 
Komoly erősítésnek számított a 
Bácsborsódról visszatérő Nagy Ferenc és 
jókor jött Matauschek Vilmos sükösdi 
letelepedése. Aladics Toncsi bácsira –mint 
edzőre- most is számíthattunk. Kezdődött 
minden elölről. 
A sükösdi „új csapat” 1965-66-ban. 

Álló sor: Lógó András vezető, Benda Já-
nos, Dubecz Péter, Nagy Ferenc, 
Bachmann József, Kollár András (Öcsi), 
Aladics Antal edző. 
Guggolnak: Tóth Gyula, Sima István, Var-
sányi József, Matauschek Vilmos, Farkas 
József, Késmárki György. 

Varsányi József 

Nyári tábor sporttal fűszerezve 
Nagyon szeretek mozogni, tornázni, ezért nyáron több sporttá-
borban is voltam. Júniusban Káptalanfüreden ugróasztalos torna-
táborban vettem részt. Sokat szaltóztunk, tornáztunk az ugróasz-
talokon, utána pedig jót fürödtünk a Balatonban. 
Júliusban Budapesten voltam 1 hétig a Ferencváros tornatáborá-
ban. Jó volt a magyar bajnokokkal együtt tornázni gerendán, 
felemás korláton, talajon illetve a hatalmas szivacsgödrökbe ér-

kezni a szekrényugrás után. 
Augusztusban unokatestvéremmel Kollár Blankával Dunafalván 
triatlonos táborban voltam. A Dunában úsztunk, fürödtünk. Két 
lubickolás között sokat futottunk, kerékpároztunk. 
Nagyon örülök, hogy ilyen sok helyre eljutottam a nyáron és sok 
kellemes élményt szereztem. 

Kernya Kincső 
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Tavasszal keresett meg Szasa (Faddi 
Krisztián) barátom azzal, hogy a már rég-
óta tervezett gyalogtúrájuk (a 
Rockenbauer-féle klasszikus kék túra) 
elmarad, és „B” tervként csatlakoznék-e 
hozzá egy rövidebb idő alatt megvalósítha-
tó bringatúrára június elején. A cél: Mis-
kolc-Felsőhámor, ahol Szasa jó barátai 
élnek. Rövid gondolkodás után igent 
mondtam és azonnal elkezdtük a részletes 
tervezést. Végül abban maradtunk, hogy 
három nap kell oda illetve ugyanannyi 
vissza, két napot szánnánk a barátokra, 
pihenésre és túrázásra a Bükkben.  
Június 6-án (szerda) reggel 6 óra után fel-
málházva és –zászlózva nagy izgalommal 
vágtunk neki az útnak. A távot nagyjából 

napi 120 kilométeres szakaszokra osztot-
tuk el, az útvonal a következő volt: 
Sükösd-Tiszakécske-Poroszló-
Felsőhámor, visszafelé ugyanígy. A dom-
borzat gyakorlatilag Vattáig síkság, utána 
viszont jött a„meredek”! Az időjárás oda-
felé szinte tökéletes volt, a hétvégén kelle-
mes, kissé változékony. Hazafelé viszont 
volt részünk felhőszakadásban és erős 
szembeszélben is, de a kitűzött távokat így 
is teljesíteni tudtuk. A bringák és a felsze-
relés jól bírták, komolyabb műszaki prob-
lémánk nem volt. Sportteljesítmény szem-
pontjából nézve amatőrként némi felké-
szüléssel egy vállalható kihívás, egy nagy-
szerű élmény. Nyilván igénybe vett minket 
mind fizikailag, mind szellemileg is oly-
kor, de talán az igazi értékét is ez adja, 
amikor meg kell küzdeni a célokért. A 
sportértékén kívül természetesen egy ilyen 
túra bővelkedik, nyugodtan mondhatom, 
sokszor életre szóló élményekben, látniva-
lókban, új barátságokban, amik feledtetnek 
minden megpróbáltatást, áldozatot, amik a 
szervezés és végrehajtás során érik az em-
bert. Hámori tartózkodásunk alatt megnéz-
tük többek között az Anna- valamint a 
Szent István barlangot, gyalogtúráztunk a 
Három-kőre és a Tar-kőre (949 m), megis-
merkedtünk a helyi sziklamászó klub tag-

jaival és sok kedves helyi emberrel. Június 
13-án (szerda) délután 7 nap és 700 km 

megtétele után kellemesen elfáradva, de 
nagy örömmel, elégedetten érkeztünk haza 
Sükösdre ahol meleg bundás kenyérrel és 
hideg sörrel vártak minket. A végén 
Szasával kezet fogtunk, és abban marad-
tunk, hogy folytatása következik! 
Élményeinket rengeteg fényképen örökí-
tettük meg, valamint minden este telefonra 
mondtuk „memoárjainkat”, melyeket ta-
pasztalatainkkal együtt szívesen megosz-
tunk minden érdeklődővel. 
„Mert kerékpározni jó.” 

Soós Gergő 

A balatonátúszást az idén 30. alkalommal 
rendezték meg Révfülöp és Balatonboglár 

között. 
Én 1984-ben 16 évesen úsztam át 
először egy „Olimpiai ötpróba” 
utolsó feladataként. Ezután eltelt 
18 év. Minden próbatétel erőt és 
önbizalmat ad az embernek, ezért 
2006-ban Tomi fiammal- aki akkor 
volt 16 éves- újra nekivágtunk az 
5,2 km-es távnak. 2009-ben 15 
évesen Norbi fiam is csatlakozott 
hozzánk. Ez az alkalom a 22 fokos 
víz miatt nagyobb kihívást jelentett 
az izmainknak, így az úszás is las-
sabban ment, ezért 2 óra 50 perc 

alatt tudtuk teljesíteni a kitűzött távot. A 
kijelölt útvonal mellett 30 méterenként 

csónakok állnak, melyek pihenési lehető-
séget biztosítanak és szőlőcukrot kínálnak 
a megfáradt úszóknak. 
Az idei évben családunk férfitagjai már 
hagyományként indultak el a megmérette-
tésre. A kellemes vízhőmérséklet és a ta-
pasztalat eredményeként 2 és fél óra alatt 
beértünk a célba. A nehézségek ellenére is 
egy igazi próbatétel és hatalmas élmény ez 
mindhármunk számára. 
Minden úszni tudót bíztatunk arra, hogy 
vágjon bele! 
„A lelkesedés diktálja az iramot, de a 
kitartás éri el a célt.”             

    Kovács Tibor 

Július 7 -12-ig 17 sükösdi iskolás egy in-
gyenes focitárban vehetett részt a déli 
Balatonpart egyik legnagyobb gyerekpara-
dicsomában, Fonyódliget vízpartján, a 
Somogy Megyei Gyermektáborban. 
A tábor 17 hektáron terül el, 1300 m hosz-
szú saját partszakasszal, különböző szál-
láshelyein 1300 fő pihenhet, nyaralhat, 
táborozhat egyidejűleg. 
Sokan közülünk életükben először tábo-
roztak, és sokan eddig még a Magyar ten-
gert sem látták. 
Mi egy faházban laktunk, ahol 4 fős szo-

bákban aludtunk, napi 3- szori étkezést 
biztosítottak számunkra. Minden nap volt 
1 edzésünk. A többi idő szabad foglalko-
zással telt, strandolással, kézműves foglal-
kozásokkal, ahol gyöngyfűzést és karkötő 
készítést is tanulhattunk.  
A Balaton vize szuper jó volt, de a felnőt-
tek nélkül nem mehettünk még a szélébe 
sem. Vacsora után minden nap strandfocit 
szerveztünk. A tábor végén két edzőmecs-
cset is játszottunk , ahol Vincze Ottó fi-
gyelte a fiúk technikáját, választotta ki a 
tehetséges gyerekeket. 

Legnagyobb élményünk, hogy az Magyar 
Televízió Balatoni nyár című műsorában is 
szerepeltünk. 
Az 5 nap gyorsan eltelt. Sokat nevettünk, 
jókat fociztunk és 
jól elfáradtunk, de 
azért ha lehetősé-
günk lenne oda 
visszamenni már 
csomagolnánk 
is….. 

Sipos Gábor 

„Focitábor” a Balaton partján 

Balaton-átúszás 2012 

„Mert kerékpározni jó” 
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• Kolluti Margit 2012. augusz-
tus 18-án a bajai FuTeam SE 
tagjaként Pohner Gyula ver-
senytársával együtt sikeresen 
teljesítette az I. Zombor-Baja 
Ultramaraton elnevezésű 
versenyen a váltó futamban 
kitűzött 32+29 km távolsá-
got. A távot 7 embert próbá-
ló nap alatt tették meg. 

• A 2012. augusztus 18-án  Bösztörpusztán megrendezett Fogat-
hajtó versenyen Sipos Gábor sükösdi hajtó a 4. helyezést érte 
el. 

• A nyári szünet folyamán történtek változások a csapatok háza 
táján. A serdülő és felnőtt csapat edzői posztjai megüresedtek. 
A felnőtt csapat irányítását - az ifjúsági csapaté mellett - Mol-
nár Zsolt vette át. A távozó edző Kernya Tibor a BLSE edző 
csapatában kapott helyet. Ezúton is köszönjük lelkiismeretes 

munkáját, és sok sikert kívánunk neki új állomáshelyén. A 
serdülő csapat edzője Vörös Dávid sokasodó teendői miatt 
volt kénytelen lemondani a fiatal generáció trenírozásáról, de 
mivel eddig nem sikerült helyettest találnunk, így a felkészü-
lést elkezdi a korosztállyal, amit ezúton is köszönünk neki. 

• A TAO pályázat megvalósítása megkezdődött. 
Beüzemelésre került a csévélődo-
bozos öntözőberendezés, valamint 
megújultak a lelátó padjai is. 

• Július 6.-án pénteken este az edző-
pálya kapui mögött elhelyezett 
labdafogó dróthálókat lecserélték a 
korábban már beszerzett műanyag 
hálókra. A lelkes csapat tagjai: 
Kutyka Pongi, Tápos Pityu, 
Johnszti, Zsíkó Laci, Tóth Robi, 
Deszka Pityu, Grúber Attila, 
Matity Donát, Zsíkó Viktor, Culi, 
és a két Peca. Mindannyijuknak 
köszönjük a segítséget. (forrás: 
www.sukosdsc.hu)                Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Impresszum: A Sükösdi Napló Sükösd Nagyközség Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa. Megjelenik kéthavonta. A 
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Pintér Bernadett és Unsorg László 

Jagicza Andrea és Gyarmati Gábor 
Lévai Marietta és Takács Zoltán 

Hidvégi Adrienn és Angeli István 
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Elhunytak:  
 
Bakos János  81 éves  Dózsa Gy. út. 299. 
Bujdosó Ferenc 79 éves  Dózsa Gy. út 232. 
Gerebics György 57 éves Petőfi S. utca 192. 
Tóth János  63 éves  Arany J. utca 32. 
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utca 12. 
 
 

www.sukosd.hu 

A sükösdi hulladékudvar  nyitva tartása: 
Hétfő: Szünnap 
Kedd:  8-12-ig.        Szerda: 14-18-ig. 
Csütörtök: 8-12-ig.  Péntek: 14-18-ig. 
Szombat: 8-12-ig.    Vasárnap: Zárva 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakossági hulladékot ingyen átve-
szik. (A lakossági hulladék fogalmáról kérjenek tájékoztatást!) 

A hirdetés díjai a következők: 
1/1 oldal: 20.000.-Ft 
1/2 oldal: 10.000.-Ft 
1/4 oldal: 5.000.-Ft 
1/8 oldal: 3.000.-Ft 
1/16 oldal: 1.500.-Ft 
Lakossági apróhirdetés díjai: 5 szóig ingyenes, 5 szó felett 50.-
Ft/szó. Az árak bruttó árak. 
Hirdetést feladni munkaidőben a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 
Sükösdi Általános Iskolájában lehet az iskolatitkárnál. 

A településőrök elérhetőségei 
Faddi József 70/334 8799  Juhász Márton 70/932 7038 

Szennyvízszippantás 
Tel: 06/79-478-448 vagy 06/30-4343-356 

Jutányosan eladó egy keveset használt 
elektromos kerékpár. 
Tel.: 30/30-76297 

 

 


