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Házi-bekötések—112 millió forint Sükösdnek 

Tisztelt Olvasó! 
Az elmúlt év végén, december 

elején kerültek ki a lakossághoz 

azok az értesítések, melyek jelez-

ték, hogy a szennyvízberuházás-

hoz kapcsolódóan meg lehet kez-

deni az ingatlanok rákötését is a 

hálózatra. Ezzel egy időben egy 

bejelentőlap is eljutott a tulajdo-

nosokhoz, melyet a bekötést kö-

vető három napon belül kell eljut-

tatni a Polgármesteri Hivatalba az 

abban foglaltak szerint. A bekötés 

elvégzésére alkalmas, számlaké-

pes vállalkozót mindenki a saját 

döntése szerint választhatja ki. 

Egyik helyi, vagy vidéki vállalko-

zóval sincs az önkormányzatnak 

megállapodása a munkák elvég-

zésére, hiszen mindenki a magán-

tulajdonán végezteti el a munkát, 

így természetes, hogy maga dönt 

a feladat megvalósítójáról. Ha 

valamely vállalkozás azt állítaná, 

hogy csak vele lehet a munkát 

elvégeztetni, mert őt bízta meg az 

önkormányzat, akkor ott félreve-

zetésről van szó. 

Az alább felsorolt cégeket, ill. 

képviselőiket, mint e területen 

referenciával bíró vállalkozásokat 

ajánljuk a lakosságnak, természe-

tesen a választás szabadságát 

ezentúl is meghagyva az ingatlan-

tulajdonosoknak.  

A Sükösd-Csanád Víziközmű 

Társulat küldöttgyűlése decem-

berben döntött arról, hogy Sükösd 

esetében, a beruházás teljes lezá-

rulta után, melynek pénzügyi 

elszámolása jelenleg is zajlik, 

pontosan elszámol a lakossággal, 

és az önerő biztosításához szüksé-

ges érdekeltségi hozzájárulások-

ból azt a részt, melyre nem lesz 

szükség a projekt megvalósításá-

hoz, visszafizeti a lakosságnak. 

Ennek mértékét a pénzügyek 

teljes lezárásáig nem lehet ponto-

san tudni, ezért is kérem, hogy 

hozzájárulásaikat a továbbiakban 

is pontosan fizessék! 

Mivel a pontos önerő szükséglet 

több tényezőből tevődik össze, 

ezért ennek kiszámolása alapos 

pénzügyi összegzést igényel, 

ennek tisztázásáig, kérem a lakos-

ság türelmét! 

Valótlanok azok a híresztelések, 

hogy a befizetett többletből utat 

kívánunk építeni a faluban. Erre 

egyrészt nincs törvényes lehető-

ség, valamint a teljes útépítést a 

pályázat sem támogatja. 

Szerencsére útépítésre más forrás-

ból tudunk fedezetet biztosítani. 

A visszafizetés idejéről, annak 

részleteiről külön megkereséssel 

értesítjük majd a lakosságot. 

Vállalkozók: 

Báló Zsolt e.v. 70/3742662 

Bőthe Zoltán e.v. 70/3742697 

Zsufa Zoltán Építő Hungary Kft.  

70/9679448 

Eichardt Balázs EC Group 

Mélyépítő Kft. 70/3350565 

Kazy Attila Duna Földmunka Bt. 

30/555 8812  

Virág Attila Zsolt Földgép 

Invest Kft. 30/9582341 

112 millió forint Sü-

kösdnek. 
A sokat hallott adósságkon-

szolidáció lezárultával azok a 

települések is megkezdhették 

támogatás-igénylésüket, akik az 

elmúlt évek során nem halmoztak 

fel adósságot. Így 2015. év végén 

Sükösd is megkapta megfelelően 

előkészített és benyújtott pályázat 

útján a hosszú évek óta tartó fele-

lős gazdálkodásáért járó jutalmát, 

azaz 112 millió forintot. E lehető-

ségért köszönet jár elődeinknek, 

Lógó András nyugalmazott pol-

gármesternek, és Sükösd települé-

sen az önkormányzatiság 25 évé-

ben tevékenykedő valamennyi 

képviselő-testületnek, hogy min-

dig kiemelt figyelemmel és fele-

lősséggel kezelték a község pénz-

ügyeit. 

Az összeg nagyságrendje lakos-

ságszám arányhoz igazított, me-

lyet rendelet szabályoz, ahogy azt 

is, hogy e forrást milyen terüle-

tekre lehet felhasználni. Ennek 

megfelelően ebből a pénzből 

tudunk hosszú idő után szilárd 

burkolatú utat építeni a Ságvári 

utcában és a Petőfi utca eddig, 

még aszfaltozatlan részén. E 

munkák ez év őszéig elkészülnek. 

Jelenleg a kivitelező kiválasztása 

zajlik közbeszerzés útján. A pénz-

ügyi keretből megvalósíthatunk 

még járda felújításokat, valamint 

Lakodalmas Házunk vizesblokk-

jának, és fűtési rendszerének 

teljes korszerűsítését. 

Bízom benne, hogy Sükösd lakos-

sága, az említett fejlesztések 

többségében megtapasztalhatja az 

e forrásból származó eredmények 

örömét! 

Tamás Márta polgármester 

 

Tisztelettel és szeretettel várjuk Önt és kedves 
Családját a  

2016. március 15-én (kedd)  
10.00 órakor tartandó ünnepi megemlékezésre! 

Az ünnepély helyszíne:  

Sükösdi Lakodalmas Ház 

Ünnepeljünk együtt! 



 

2  

 

2015. december 16.: 

A Képviselő-testület módosította az 

önkormányzat szervezeti és műkö-

dési szabályzatát és a Sükösdi 

ÁMK alapító okiratát. A Sükösdi 

ÁMK-n keresztül történő iskolamű-

ködtetés egy egyébként is leterhelt 

szervezet és vezető által a további-

akban nem indokolt. Az önkor-

mányzatunk szervezeti és működési 

szabályzatának, valamint az ÁMK 

alapító okiratának módosításával az 

általános iskola működtetése az 

önkormányzathoz került 2016. ja-

nuár 1-től. Megszűnt 2015. decem-

ber 31-vel a garai gesztorsággal, 12 

település közigazgatási területén 

működő Térségi családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat. Sükösdnek 

e kötelező feladatot önállóan kell 

ellátnia 2016. január 1-től. A szol-

gálat a tevékenységét változatlanul 

a Sükösd, Dózsa Gy.u.162. sz. alatti 

irodájában folytatja. 

2016. január 20.: 

A Sükösdi ÁMK módosított alapító 

okiratát új formanyomtatványon 

kell szövegezni, ezt módosította a 

Képviselő-testület. Elhatározták, 

hogy a jogerős építési engedéllyel 

rendelkező Petőfi S. és Ságvári E. 

utcák szilárd burkolatú útépítését 

megkezdik. Ennek érdekében köz-

beszerzési tervet fogadtak le és 

határozatot hoztak a közbeszerzési 

eljárás megindításáról. A szenny-

vízcsatornázás befejezése után 

megindulhatnak a településen a 

rákötések. Minden lakóház egyszer-

re nem tud a műre rákötni, valószí-

nűleg 2016. július hónapig kapnak 

haladékot az ingatlantulajdonosok. 

Addig is a szennyvízbegyűjtést és 

elszállítást meg kell szervezni. Az 

önkormányzat a Bakos Kft. további 

egy évig (2016. december 31-ig) 

történő megbízásáról határozott. 

Felülvizsgálták a roma nemzetiségi 

önkormányzattal kötött együttmű-

ködési szabályzatot. Kérték az ille-

tékes minisztert, hogy a település 

déli közigazgatási határára tervezett 

körforgalmat mihamarabb építse ki. 

2016. február 2. rendkívüli Kt. 

ülés: 

Döntés született a betelepítési kvóta 

ügyében: 

„Sükösd Nagyközség Önkormány-

zata elutasítja a kötelező betelepíté-

si kvótát. A kötelező betelepítési 

kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli 

a bűnözés kockázatát és a terrorve-

szélyt. A kvóta veszélyezteti a kultú-

ránkat és a mindennapjaink bizton-

ságát, vállalhatatlan terheket jelen-

tene a szociális, egészségügyi és 

oktatási rendszerünkre. 

Kérjük a kormányt, hogy minden 

lehetséges eszközzel akadályozza 

meg az illegális migránsok beáram-

lását és a kötelező betelepítési kvó-

tát, más országokból Magyaror-

szágra történő visszaküldését, védje 

meg Magyarországot és a magyar 

embereket!” 

Kiválasztotta a képviselő-testület 

azokat a gazdasági szereplőket, 

akiket az útépítési közbeszerzési 

tárgyalásba bevon. 

2016. február 10.: 

A Képviselő-testület az önkor-

mányzati szinten összesített 2016. 

évi költségvetési főösszegét 

663.895 000 forintban állapította 

meg. Beruházásokra, felújításokra, 

egyéb felhalmozási célú kiadásra -

önkormányzati fennállás óta nem 

tapasztalt mértékben-, összesen 151 

493 000 Ft-ot tervez fordítani. Erre 

a lehetőséget az adta, hogy Sükösd-

nek nem volt adóssága, melyet az 

államnak konszolidálnia kellett 

volna, és a kiírt pályázaton elnyert 

az önkormányzat 112 millió forintot 

fejlesztésekre. Ezért a helyzetért 

köszönet a Sükösdön működött 

képviselő-testületeknek! (A terve-

zett fejlesztésekről, beruházásokról 

a polgármester vezércikkében ol-

vashatnak.) A költségvetés biztosít-

ja a kötelező és felvállalt feladatok 

teljesítését. Rendeletmódosítást 

fogadtak el a szilárd hulladékgyűj-

téssel kapcsolatban. A lakosságnak 

lehetősége lesz háztartásonként 

módosítani a kukák űrmértékén, de 

az edényzetet neki kell beszerezni. 

2016. év végéig működhet még a 

szennyvízszállítás a Bakos Kft köz-

szolgáltatásában a 2015-ös díjon, 

ezt biztosította a vonatkozó helyi 

rendelet módosítása. Magánvállal-

kozó kezdeményezésére a rendezési 

terv módosítását határozták el a 

képviselők. 

2016.ferbuár 24.: 

A Széchenyi 2020. Program pályá-

zati lehetőségeiről és egyéb pályá-

zati kiírásokról tárgyaltak a képvi-

selők területfejlesztési szakembe-

rekkel. Utoljára módosította a Kép-

viselő-testület a 2015-ös önkor-

mányzati költségvetést. A költség-

vetési bevételek összege: 582.060 

ezer forint, a kiadások összege: 

494.020 ezer forint. A 2015-ös 

költségvetés egyenlege - a költség-

vetési bevételek és költségvetési 

kiadások különbözeteként- 88.040 

ezer forint többlet, melyet tartalék-

ba helyeztek. Jogszabályi változá-

sok miatt módosult az önkormány-

zat és a Polgármesteri Hivatal kor-

mányzati funkcióinak megnevezé-

se. A 2016. évben induló útépíté-

sekkel kapcsolatosan módosították 

az utak építéséről és a lakossági 

hozzájárulásról szóló helyi rendele-

tet. 

Hivatali hírek 

-helyi adók 

2016. év február-márciusában meg-

kapják a lakosok a helyi adónemek-

ben kiadott határozatokat, adóíve-

ket. A 2016. január 1-től módosult 

magánszemélyek kommunális adó-

rendeletnek megfelelően a Polgár-

mesteri Hivatal elkészítette a ren-

delkezésre álló adatok alapján e 

határozatokat. Amennyiben a lako-

sok azt tapasztalják, hogy nem ak-

tuális adatok állnak rendelkezé-

sünkre, jöjjenek be Hivatalunkba 

adategyeztetésre. Az adatváltozá-

sokról az adózónak kell értesíte-

nie a helyi önkormányzati adóha-

tóságot! A magánszemélyek kom-

munális adója, első részletét (2000 

Ft/ingatlan) 2016. március 16-ig 

fizethetik meg, ezt követően kése-

delmi kamatot kell felszámítani. A 

gépjárműadó első részletének befi-

zetési határideje: 2016. április 29.A 

helyi iparűzési adót is március 16-

ig lehet késedelmi pótlékmentesen 

megfizetni. 

- útépítés 

Majdnem egy évtizede nem volt 

lehetőség belterületi szilárd burko-

latú út építésére Sükösdön. A Kép-

viselő-testület újraengedélyeztette a 

Ságvári Endre utca, valamint a 

Petőfi Sándor utca burkolatlan sza-

kaszának építési engedélyezési 

terveit. Az elnyert 112 millió Ft-os 

pályázatban –többek között- e két 

útszakasz megépítését tűzte ki cé-

lul. Folyik a közbeszerzési eljárás a 

kivitelezői munkákra. Hamarosan 

megkeressük az érintett lakossági 

kört az útépítési társulás megalakí-

tásával. 

-szemétszállítás: 

A szilárd hulladékról szóló helyi 

rendelet módosítására magasabb 

szintű jogszabály adta meg a felha-

talmazást és egyben a kötelezettsé-

get. Lakossági igényre le lehet cse-

rélni az edényzeteket (kukákat), 

melyek most még egységesen a 

településen 110 literesek. Bejelentő 

lapon kell jelezni a szolgáltató felé 

az igényt erre.(szolgáltató ügyfél-

szolgálatán, települési honlapról is 

letölthető) A 60 literes edényzetet 

az életvitelszerűen egyedül élő 

személyek igényelhetik, az életkö-

rülményeket a Polgármesteri Hiva-

tal igazolja le, 3000 Ft-os illetékbé-

lyeget kell a kérelemre leróni. A 

110 literes edényzet helyett a ter-

mészetes személy 80 l-est is vá-

laszthat, ehhez nem kell igazolás és 

illetékbélyeg. A kisebb edényzetek 

beszerzése a lakos feladata, a Kft 

felé be kell mutatnia a szolgáltató-

nál nyilvántartott lakos nevére szóló 

számlát a kuka vásárlásáról. Lent 

bemutatjuk az érvényes szemétszál-

lítási díjak táblázatát. Várhatóan a 

2016-os év végén is lesz lehetőség a 

szemétszállítási díj kompenzálására 

mindazoknak, akik a jövedelmi, 

egészségügyi, életkori feltételek 

megfelelése mellett egész évben 

határidőre megfizették a díjakat. 

Hamarosan hozzáférhetőek lesznek 

az ún. sárga fedelű kukák is, me-

lyekbe a hulladékgyűjtő szigetek-

hez hasonlóan lehet a papírt, mű-

anyagot, színes és fehér üveget egy 

edényzetben, de a többi szeméttől 

elkülönítetten gyűjteni a háztartá-

sokban és ürítési napon kihelyezni 

díjmentesen. 

 
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Szemétszállítás lakossági 
alapdíjai 

2016.01.01-től 

liter 
  

bruttó fogyasztói 

díj (Ft)/alkalom) 

60 199 

80 267 

110 367 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 

Kérjük, ajánlja fel  

adója 1%-át  

a Sükösdön működő  

alapítványok egyiké-

nek, mellyel  

Ön is 

hozzájárulhat telepü-

lésünk fejlődéséhez! 
 

 

„Sükösdi Óvodásokért 

Közhasznú Alapítvány” 

Adószám: 18367629-1-03 

 

„Sükösdiek a Gyerme-

kekért Alapítvány” 

Adószám: 18349496-1-03 

 

„Szent Anna Alapít-

vány” 

Adószám: 19046505-1-03 

 

Sükösdi Helytörténeti és 

Kulturális Egyesület 

Adószám: 18368558-1-03 

 

Voluntas Kulturális 
Alapítvány 

Adószám: 19552158-1-03 

Köszönjük támogatását! 



 

 3 

 

 

   http://www.altisk-sukosd.sulinet.hu/ 

 

 

 

 

Óvodai hírek 
Januárban fejeződött be az idei 

úszótanfolyam. 11 nagycsoportos 

vett részt a 12 alkalomból álló 

kurzuson. A tanfolyamot Pass Fe-

renc és Sebők Annamária úszóok-

tatók vezették. 

A gyerekek szállításába az Önkor-

mányzat kisbuszát vehettük igény-

be, amit ezúton is szeretnénk meg-

köszönni. Szülői segítséget is kap-

tunk minden alkalommal. Két-

három szülő mindig elkísért ben-

nünket, segítettek a szállításban és 

a gyerekek öltöztetésében. 

A tanfolyam  befejezéseként a 

gyerekek oklevelet vehettek át Pass 

Ferenc oktatótól. 

Dudásné Grau Ágnes ÁMK igazga-

tó 

Sükösdi Óvodásokért Alapítvány 

Tájékoztatom Tisztelt Támogatóin-

kat, hogy az alapítvány bankszám-

laszáma megváltozott. 

Új számlaszám:52300033 – 

10022874  
Kissné Szente Márta kuratórium 

elnöke 

Iskolai hírek 
Az 1. félév versenyeredmé-

nyei az iskolában 
A Sükösdi Általános Iskolában a 

tehetséges tanulókat az előző évek-

hez hasonlóan továbbra is bíztatjuk 

a tanulmányi- és sportversenyeken 

való aktív részvételre. Az első 

félévben a következő versenyeken 

vettek részt diákjaink: 

Alsó tagozatosok:  

Bendegúz TUDÁSBAJNOKSÁG 

levelezős verseny: matematika, 

magyar nyelvtan, környezetismeret 

tantárgyakból töltenek ki feladatla-

pot a 3. osztályos tanulók: 3.a.: 

1fő, 1feladatlapot, 3-b.: 1fő, 3 fel-

adatlapot.  

SULI-HÓD BT levelezős verseny 

matematika, magyar nyelvtan, 

természetismeret tantárgyakból a 1

- 4. oszt. tanulók 23 fő 26 feladat-

lapot: 1.o 1 fő, 1feladatlapot, 2.a: 5 

fő 6 feladatlapot, 2.b: 4 fő 4 fel-

adatlapot, 3.a.: 7 fő 8 feladatlapot, 

3.b: 5 fő 6 feladatlapot, 4.o: 1 fő 1 

feladatlapot. 

TEKI-TOTÓ levelezős verseny 

matematikából 2.b oszt. 3 tanuló-

val és BÖNGÉSZ verseny termé-

szetismeretből 2.b oszt. 2 tanuló-

val. 2015. november 18-án rendez-

tük meg az alsós iskolai mesemon-

dó versenyt 14 tanuló részvételé-

vel, ahol kiválasztottuk a bajai 

verseny résztvevőit. Az 1-2. o. 

kategóriában Koprivanacz Anna 

2.a oszt. tanuló, 3-4. oszt. kategóri-

ában Pusztai Áron 3.b oszt. tanuló 

jutott tovább.  Balázs Gábor Ru-

dolf 2.b oszt. tanuló a roma „ Ki 

mit tud?” versmondó versenyen 

Jánoshalmán 1. helyezést ért el. 

Rajzpályázatokon is indulnak az 

alsós gyerekek. Logó Gréta 2.b o. 

tanuló a Hortobágyi Nemzeti Park 

„Tisz(t)a jó, Tisza-tó” c. rajzpályá-

zatán különdíjat ért el. A Márton-

napi rajzpályázaton Grúber Virág 

Zoé 4.o. tanuló 1. helyezést, Soós 

Anna 4.o. tanuló 2. helyezést, 

Vörös Tamara 3.b o. tanuló 3. 

helyezést ért el. 

„Vesd bele magad” rajzpályázaton 

Soós Anna 4.o. és Vörös Tamara 

3.b o. tanulók jutalomban részesül-

tek. 

Sportversenyeken is részt vettünk. 

„Fenyőfa-kupa” focitornán, mezei 

futóversenyen és a Diákolimpia 

váltóversenyében szerepeltek alsó-

saink. Koprivancz Anna 2.a o. 

tanuló a területi tornaversenyen 

szerepelt ügyesen.  

Felső tagozatosok: 

Roma mesemondó versenyeken 

vettek részt Pécsen és Kecskemé-

ten tanulóink közül néhányan. 

Szilágyi Nátán 3. helyezett lett, 

felkészítője Mülbacher Imréné 

volt. Ugyanitt szépen szerepelt 

még Kolompár Dávid, Varga 

Emil, Tamás Leila és Kővári 

Viktória is. 

A városi–területi mesemondó ver-

senyen kiemelkedően szép teljesít-

ményt nyújtott Pusztai Máté 5. 

osztályos, és  Sipos Kata 

7.osztályos tanuló. Világjáró - 

országos földrajzi illetve termé-

szetismereti verseny, Böngész - 

országos környezetismereti ver-

seny, Országos hon-és népismereti 

verseny  (eredmény később várha-

tó) 

Sportversenyek: területi mezei 

futóverseny (Ruff L.- 7. hely); 

Öcsi Bácsi Tornaverseny 

(csapatban 7. hely); Diákolimpia 

foci verseny; Fenyőfa-kupa terem-

labdarúgás. 

Bujdosóné Takács Tímea és Felső 

Zita munkaközösség vezetők 

Rendhagyó történelem 

szakkör a bajai Türr Ist-

ván Múzeumban 
A 2015/2016-os tanév kiemelt 

szakköri tevékenységei közé tarto-

zik Sükösd és Baja történetének 

megismertetése és tárgyi emlékei-

nek megtekintése. 

Ennek érdekében vettem fel a kap-

csolatot a bajai Türr István Múze-

um tudományos munkatársával, 

Merk Zsuzsával. 

A látogatást megelőzően kb. 1 

hónappal téma és időpont egyezte-

tés végett jeleztem a múzeumban, 

ahol tájékoztattak arról is, hogy 

iskolánk pályázhat rendszeres mú-

zeumi foglalkozásokra. Ezzel a 

lehetőséggel későbbiekben még 

élni szeretnék, mert a történelem 

tanítás egyik célja a múlt iránti 

érdeklődés felkeltése. 

A múzeumlátogatásra 2016.02.15-

én került sor. A csoportot Merk 

Zsuzsanna fogadta, aki érdeklődést 

felkeltően beszélt Baja történetéről 

a népvándorlástól a jelenkorig egy-

egy tárgyhoz, tevékenységhez 

kapcsolódva. Előadásában diákja-

im megismerték a város egykori 

földesurának nevét. Ismereteket 

szereztek az 1840-es tűzvészről, 

amely a város pusztulását okozta. 

Gyönyörködhettek a korabeli tűz-

oltókról fennmaradt tárgyi emlé-

kekben, sőt sisakjukat fel is próbál-

hatták. A legnagyobb sikere a két-

kerekű biciklinek volt, amely a 

századforduló idejére datálható. 

A tárlat megtekintése után egy 

rövid kézműves foglalkozás követ-

kezett. Ennek keretében a gyerekek 

cserépedényeket készítettek gipsz-

ből, amit a tárlaton látott törökkori 

cserépedényekhez hasonló mintá-

val láttak el, festettek ki. 

Múzeumi programunk ezzel a vé-

gére ért. A barátságos fogadtatás, a 

sok kiállított érdekesség tanulóim-

ban felébresztette az igényt a rend-

szeres múzeumi foglalkozásokra. 

Csordás Mária történelem-német 

szakos tanár 

Együtt Szaval a Nemzet! 
Már jó pár éve hagyománnyá vált 

kis hazánkban, hogy a Magyar 

Kultúra Napján, január 22-én meg-

rendezik az” Együtt Szaval a Nem-

zet” elnevezésű programot. Öt 

kontinens magyar nyelvű óvodái-

nak, általános és középiskolás ta-

nulóinak részvételével valósul meg 

ez a különleges rendezvény, amely 

a Himnusz első versszakaival in-

dul, majd Petőfi Sándor: Nemzeti 

dal c. versével folytatódik. Új vo-

násaként az idén az óvodás korú 

gyermekek is csatlakoztak a szava-

ló nagyobb gyerekekhez: Kisfaludy 

Károly: Szülőföldem szép határa c. 

versével, amely a versmondás záró 

„akkordjaként” hangzott el! Nagy-

nagy örömünkre a mi iskolánk is 

csatlakozott az országos „ együtt 

szavaláshoz”! A körlevél megisme-

rése után azonnal „beindult” a 

felkészülés az alsós és felsős tan-

csoportok körében egyaránt a taní-

tó nénik és a magyar szakos tanár 

néni „vezényletével”! Nap mint 

nap gyakoroltunk, szorgalmasan 

igyekeztünk együtt mondani a 

megadott verseket: egy ütemre 

egymáshoz igazítani a szavakat, 

mondatokat, éreztetve a költemé-

nyek világát, gondolatiságát. Az 

„ünnepi” nap eljöveteléig minden 

nap verseket ”zsolozsmázó” gyer-

mekhangok szűrődtek ki az osz-

t á l y t e r m e k b ő l .  A z u t á n  a 

„versmondó” nap délelőttjén 10 

órára felsorakozott a „nagy csa-

pat”: az Igazgató bácsi, az egész 

tanári kar és a gyerekek! A felső 

folyosón egy óriási kivetítőn lát-

hattuk és hallhattuk az ország kö-

zepéről, Szarvas városából az élő 

közvetítést! Az ünnepi momentum 

a stafétaátadással kezdődött 9 óra 

30 perckor, amikor is a tavalyi 

rendező város Orosháza közép és 

általános iskolái átadták Szarvas 

város iskoláinak és művelődésért 

felelős központjának a közös sza-

valási lehetőség stafétáját.  
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Pontban 10 órakor Jordán Tamás 

színművész vezényletével elkezd-

tük a Himnusz első két versszakát, 

a mi gyerekeink először kicsit bá-

tortalanul és nem teljesen együtt, 

majd a Nemzeti dalnál már bátrab-

ban és pontosabban, hangosabban, 

vidámabban! S az utolsó Kisfaludy 

versnél már mosolygó , szinte 

együtt „lélegző” az iskola egész 

épületét betöltő, zengzetes, feleme-

lő, nemzeti öntudatunkat erősítő, 

irodalmi világlátásunkat tágító, 

közösségi, szeretetteljes versmon-

dással zártuk ezt a rendhagyó , 

szépséges, országos „irodalmi ran-

devút”! 

Gálosné Ádám Edit magyar szakos 

tanár 

Farsangi bál az iskolában 
2016. február 12-én került megren-

dezésre iskolánkban a farsangi bál. 

A gyerekek és a pedagógusok már 

hetekkel a bál előtt lázasan készül-

tek a rendezvényre. A tornacsarno-

kot szépen feldíszítették a rendező 

osztályok, majd 2 órakor elkezdő-

dött az alsó tagozato-

sok felvonulása, me-

lyen számos csopor-

tos és egyéni jelme-

zes mutatkozott be.  

Nagyon sok ötletes, 

mókás jelmezt láthat-

tunk. Hagyománya-

inkhoz híven idén is 

meghívtuk az óvodá-

sokat a bálra és na-

gyon örültünk, hogy 

sokan eljöttek, jel-

mezbe öltöztek. A 

jelmezt viselő gyere-

kek a DÖK jóvoltá-

ból egy-egy csokolá-

dét kaptak ajándékba.  

A felvonulás után 

kezdődött a mulatság, 

ahol a kötetlen tánc 

mellett a tanító nénik 

mókás, játékos fel-

adatokra hívták a 

gyerekeket. Ezt köve-

tően Mihálovics Fe-

renc igazgató bácsi 

táncoltatta meg a 

mulatozókat. 4 órakor 

kezdődött a felső ta-

gozatosok felvonulá-

sa, ahol szintén sok 

ötletes jelmezt láthat-

tunk, majd kezdetét 

vette a tombolasorso-

lás, ahol rengeteg 

értékes nyeremény 

talált gazdára. Amíg a 

gyerekek a farsangi 

mulatságon vettek 

részt, az SZMK-s 

szülők szendvicsek-

kel, süteményekkel, 

innivalóval várták a gyerekeket. 

Reméljük, hogy mindenki élmé-

nyekkel gazdagodva tért haza a 

bálról!         

Koprivanacz Istvánné és Jánosiné 

Sima Éva tanító nénik 

A hatodik osztályosok- a bál rende-

zői- már pénteken délelőtt elkezd-

tek dolgozni, árulták a tombolaje-

gyeket. Délután a bejáratnál, a tom-

bolatárgyaknál álltak helyt. A felső 

tagozatosok részére 4 órakor, a 

jelmezesek felvonulásával kezdő-

dött a bál. Ötletekben az idén sem 

volt hiány. Az osztályonkénti cso-

portjelmezek nagy sikert arattak. 

Elsőként a „zombik” vonultak fel, 

akiknek- elmondásuk szerint- a 

legizgalmasabb és legfelejthetetle-

nebb élmény a közösségformáló 

előkészület, a testfestés volt. Őket 

az 5. osztályosok táncoló pingvin 

csapatának steptánca követte, fel-

idézve a „táncoló talpakat”. Ügye-

sen követték a pingvin-

osztályfőnököt. Megnevettette a 

közönséget, amikor a jó humorú 

hetedik osztály fiai és lányai ellej-

tették a „hét tyúk halálát”. A fiúk 

különösen jól mutattak. A jelmezek 

igényesek voltak. Látszott a csapa-

tokon a közös munka és a fellépés 

öröme, ami maradandó élmény 

számukra. A felsősök programját 

karaokee-party, majd tánc zárta. 

Kapitány Erzsébet biológia—

földrajz szakos tanár 

Még tavalyi esemény volt, hogy a 

sükösdi könyvtár megnyerte az 

Olvasó Dél-Alföld című olvasási 

programsorozatot (http://

olvasodelalfold.sk-szeged.hu/), 

mellyel 50.000 Ft értékű könyvutal-

ványt nyert az intézmény. Ezúton 

szeretnék köszönetet mondani min-

den lelkes sükösdinek, aki a bekül-

dött megfejtésével hozzájárult a 

győzelmünkhöz. 

2016. januárjában és februárjában 

két filmet vetítettünk a 

KönyvtárMozi keretében: január 27

-én az „Állami áruház”, február 17-

én pedig a „Halálos tavasz”, dec-

ember 2-án került lejátszásra, a 

nyugdíjas örömére. A rendezvény-

sorozat tovább folytatódik tavasszal 

is, bárkit, aki szereti a régi magyar 

filmeket, szívesen látunk. 

2016. január 20-án az ötödik évfo-

lyam látogatott el a könyvtárba, 

hogy megismerkedjenek az 

„olvasási szokásokkal”. Erre azon-

ban nem nagyon volt szükség, hi-

szen a diákok szinte mind könyv-

tártagok. A Kultúra Napja alkalmá-

ból rendezett fejtörő játékot sok 

tanuló és felnőtt kitöltötte, összesen 

74-en, és elég magas számban 

nyújtottak hibátlan teljesítményt. 

Gratulálunk! 

2016. márciusában színes progra-

mok várják a könyvtárba látogató-

kat. Március 17-től 24-ig tart az 

Internet Fiesta, „KÖZÖS KIN-

CSEINK AZ INTERNETEN : 

Közgyűjtemények a virtuális 

térben” témakörben. Események 

a programmal kapcsolatban: 

-2016. március 17., 8:00-9:30: 

KönyvtárMozi: „Szent Péter eser-

nyője”; 

-2016. március 18., 10:30-11:30: 

KönyvtárMozi: „Vízipók-

csodapók”; 

-2016. március 18., 12:00-12:30: E-

könyvek, e-folyóiratok és online 

könyvtárak; 

-2016. március 19., 10:00-11:30: 

Honfoglaló bajnokság diákoknak; 

-2016. március 21., 16:00-17:00: 

„Emlékezzünk régiekről”: a Kárpát

-medence régészeti feltárásai; 

-2016. március 22., 18:00-19:30: 

Sipos János „Fuss, hogy érezd: 

élsz!” c. könyvének bemutatója; 

-2016. március 23., 17:20-19:00: 

KönyvtárMozi: „Pacsirta” (a leg-

több forgatási helyszín Baján, 1963

-ban!). 

Megfelelő számú jelentkező 

(minimum 10, maximum 15 fő) 

esetén számítógépes tanfolyam 

indul idén nyáron vagy ősszel a 

sükösdi könyvtárban. Elsősorban 

azoknak a felnőtt embereknek sze-

retnénk segítséget nyújtani, akik 

egyáltalán nem tudták eddig még 

elsajátítani a digitális írni-olvasni 

tudás alapvető ismereteit, de erre 

lenne igényük. A szolgáltatást 

igénybe veheti: 

-bárki, aki a helyi könyvtárba be-

iratkozik és 16 évesnél idősebb; 

-a többféle időpontban és időbeosz-

tással meghirdetett 30 órás tanfo-

lyamunkra a helyi könyvtárban 

jelentkezik; 

-előreláthatólag az Internet-

használói tanfolyam díjához mind-

össze 2.500,- Ft, a nyugdíjas jelent-

kező kedvezményt kap, 1.500,- Ft 

hozzájárulást fizet. 

Az Internet-használói tanfolyam 

során a hallgatók alapfokon számí-

tástechnikai ismereteket szereznek, 

képessé válnak alapszinten szöve-

get szerkeszteni, elsajátítják az 

elektronikus levelezési ismereteket, 

képessé válnak információt keresni 

az interneten, megtanulják az elekt-

ronikus ügyintézés folyamatát, a 

képzés során fejlődik kapcsolatte-

remtő képességük, finomulnak 

szociális kompetenciáik. 

A tanfolyamokat a Katona József 

Könyvtár által megbízott szakkép-

zett oktatók vezetik. A helyi könyv-

tár nyitvatartási idejében a hallga-

tóknak lehetőségük van egyéni 

gyakorlásra. 

Szeretettel várja kedves látogatóit a 

könyvtár és a KönyvtárMozi!  

Szerletics Róbert könyvtáros 

 

 
 

Sükösd Dózsa Gy. út 10/c. 

Márciustól újra nyitva vagyunk! 
Kínálatunkból: 

gyümölcsfák, dió oltványok, 

bogyósok, szőlő oltvány, bokor 

rózsák, rózsafák, díszfák, dísz-

cserjék, örökzöldek, formára 

nyírt és sziklakerti növények. 
Telefon:  

06/79-363920  

06/30-3497360 

KEDVEZŐ ÁRAK, NAGY 

VÁLASZTÉK ! 
 

http://olvasodelalfold.sk-szeged.hu/
http://olvasodelalfold.sk-szeged.hu/
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Népdalkör 
Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk 

hétfőnként este 18.00-től a Művelő-

dési Ház nagytermében!  

Jógagyakorla-

tok és meditá-

ció keddenként 

este 6 órától. A Mozgáskorlátozot-

tak Egyesület fogadóórái  

a Művelődési Házban  

Szombat délután 17.00-18.00 

óra között a sportcsarnokban  

női foci edzések vannak. Szeretet-

tel várjuk az ebben a sportágban mozogni 

vágyókat! 

Asztalitenisz 

Kedden, pénteken és vasárnap 

délután 16:00-tól 19:00-ig a 

Lakodalmas Házban. 

AA csoport találkozói 

minden szerdán 

délután 5 órakor . 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 

15.30-tól. 

Nyitva: Hétfő:szünnap, 

Kedd-Csütörtök-Péntek: 14-

18 óráig, Szerda: 10-12 és 14

-18-ig, Szombat: 9-12-ig 

Kéthetente pénteken este 

7  órakor a Művelődési 

Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 

a Művelődési Ház nagyter-

mében 

 

A Fuss, hogy érezd: 

élsz! című KÖNYV BE-

MUTATÓJA 

Téma:  

futás – táplálkozás – önfej-

lesztés 
Filmvetítéssel, színes fényké-

pekkel tarkított beszélgetés 
 

Aki kérdez: 

 dr. Cseh Béla címzetes 

igazgató 

 

Aki válaszol:  

a könyv szerzője, a sükösdi 

származású Sipos János 

Időpont: 2016. március 22. 

kedd 18 óra 
 
 

Helyszín:Sükösd, Művelő-

dési Ház 
 

A részvétel ingyenes. Szere-

tettel várunk! 

Kertbarát-kör  
február és március havá-

ban csütörtökönként  

18.00 órától. 

Du. 13 órától 14 óráig. 
2016.01.05. 2016.02.02. 
2016.03.01. 2016.04.05. 
2016.05.03. 2016.06.07. 
2016.07.05. 2016.08.02. 
2016.09.06. 2016.10.04. 
2016.11.01. 2016.12.06.  

Otthonomtól távol 
Ó, te Magyarhon, nem adsz megélhetést, 

Ringó búzatábláid teremnek, de éhezik a nép, 

Ott hol a nagy Duna szépen kanyarog, 

Mért nem lehetünk mi emberek boldogok. 

 

Családok szétesnek, otthonra nem találnak, 

Siralmas az élete sok magyar családnak. 

Én is útra keltem, családom elhagyva, 

Vállalkoztam reménnyel, e borzasztó nagy útra. 

 

Rajna-völgyi zöldben, konténer szállásunk, 

Nem hallik hazánkig a mi sóhajtásunk. 

Gondolatban otthon járok, csendesen, titokban, 

Istenem ó, engedj haza, az én otthonomba. 

 

Szenvedés a nappalunk, könnyes most az álmunk, 

Borús, derűs reggelen, mindig hazavágyunk. 

Ólomlábon jár az idő, otthon fut a nyár, 

A szenvedésnek egyszer, végeszakad már. 

 

 

Korán reggel indulunk, sebtében, titokban, 

Későn éjjel visznek vissza, a hideg barakba, 

Úgy dolgozunk, mint az állat, kit űznek, hajtanak, 

Mégis becsülete nincsen sehol a Magyarnak. 

 

Mindenki kiabál, a kápók hajtanak, 

Senki nem mer szólni, mert besúgók vannak. 

Eljön majd az idő, az út véget ér, 

Nem tudni előre, ki az, aki haza tér. 

 

Elfeledni nem lehet, a megaláztatást, 

Ugyan kinek mondjam el, ami engem bánt. 

Elsírom én most teneked, édes Jóistenem, 

Ne hagyj magamra a bajban, fogjad a kezem. 

 

Weisz Cecília 

1995. máj. 14.  

Stadecken-Elsheim 

http://www.snassz.hu/fotok/reszletek/798/
farsangi-bal-sukosd-2016-02-06 
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ÜNNEPI MISEREND 
Márciusban a hétköznap esti szent-

misék továbbra is 5 órakor kezdőd-

nek. 

Nagyböjtben minden pénteken, fél 

5-től keresztúti ájtatosságot tartunk 

a templomban. 

Nagycsütörtökön (márc. 24.) este 6 

órakor kezdődik a szentmise az 

utolsó vacsora emlékére. 

Nagypénteken (márc. 25.) délelőtt 

9 órakor keresztút lesz a TEMP-

LOMBAN, este 6 órakor kezdődik 

a szertartás. 

Nagyszombaton (márc. 26.) este 

fél 7-kor tűzszenteléssel kezdődik, 

majd szentmisével folytatódik, és 

feltámadási körmenettel fejeződik 

be az ünnepi liturgia. 

Húsvétvasárnap (márc. 27.) reggel 

8 órakor és délelőtt 10.00 órakor 

lesznek szentmisék.  

Figyelem!!!  
Ezen a hétvégén lesz az órák előre 

állítása is. 

Húsvéthétfőn (márc. 28.) reggel 9 

órakor lesz szentmise. 

 

Április 2-án szombaton 16.00 

órakor lesz egyházközségünkben 

a bérmálás, ezen a szombaton 

másik szentmise nem lesz. 

Lei János plébános 

 

Fekvenyomás: 
A RAW Országos Csapatbajnoksá-

gon, Szabó Balázs a 120 kg-os 

súlycsoportban 2. helyezést ért el, 

melyen 192,5 kg-ot teljesített. 
A Bajai Hírhatár minden hónapban 

meghirdeti a Hónap Sportolója 

címet, melyet október hónapban 

Szabó Balázs fekvenyomó nyert 

meg. A három jelölt közül ő sze-

rezte a legtöbb szavazatot a BH 

facebook oldalán, 

így övé lett a szép és egyedi díj. 

Ennek a győzelemnek köszönhető-

en jelölték a 2015-ös év Év Sporto-

lója címre is. Reméljük, sokan 

szavaznak rá és el is nyeri. 

Mülbacher Tünde 

Birkózás: 

Gregus Barnabás egy évvel ezelőtt 

kezdett el birkózó edzésekre járni, 

azóta ahol elindult 

mindig éremmel 

tért haza.  

2015.04.11.Popori 

Ottó emlékver-

seny, Baja I. és II. 

hely. 

2015.05.09. XI. 

Magyarszó Kupa 

Nemzetközi Kö-

töttfogású Birkózó verseny, Szer-

bia, Zenta, III. hely. 

2015.10.10.Biogomba Kupa, Kis-

kunfélegyháza II. hely. 

2015.12.05. Mikulás Kupa, Bócsa 

II. hely. 

2016.02.14.Kötöttfogású Területi 

Bajnokság, Kecskemét Diák II. 

38kg I. hely, ezáltal megszerezte a 

Területi bajnoki címet 

is. Edzők: Szőke István 

és Jagicza László.  

Szerkesztő 

Maratonfutás: 

A Lajvér Avantgard 

F o r r a l t  B o r v i d é k 

terepmaraton 14 km-es 

versenyén született 

sükösdi eredmények: 

Kövesdi Tibor, férfi 

abszolút 18. hely kor-

osztályos 10., Kövesdiné Flaisz 

Krisztina, női abszolút 11. hely, 

korosztályos 7., Patakiné Csizma-

dia Erika, női abszolút 28. hely, 

korosztályos 8., Kolluti Margit, női 

abszolút 36. hely, korosztályos 11. 

Pataki Attila 

Kenu: 

Gregus Benedek a Bajai Vizisport 

Klub versenyzőjeként 2015.10.10-

én Évadzáró Maraton Versenyen, 

Tolnán, 4000m-en I. helyezést ért 

el.                                    Szerkesztő 

Hasonló- an a 21. részben olva-

sottakhoz, történetünket ismét a 

közreműködők szerepével folyta-

tom, következzenek az edzők. 

Szerepüket a csapat eredményessé-

gében sokan és sokféleképpen ítélik 

meg, egységes álláspontot a legma-

gasabb szinten sem lehet találni, de 

hogy részük van a sikerekben és a 

bukásban, az kézenfekvő, ráhatásuk 

mértéke a döntő. Mi e tekintetben 

szerencsések voltunk, 1950 és 1965 

között Aladics Antal, azt követően 

Nagy Ferenc, Varga Imre és Bujdo-

só Márton vezette története eddigi 

legsikeresebb szakaszához  

 

Sükösd biztonságáért 
Alábbi sorokkal szeretném röviden 

összefoglalni a Sükösd Biztonsá-

gos Jövőjéért Alapítvány 2015. évi 

tevékenységét. 

Az alapítvány az előző évben 

bankszámlájára összegyűjtött tá-

mogatásokból elsődlegesen a Sü-

kösdön működő Mezőőri szolgálat 

támogatását tekintette kiemelt 

feladatának. Annál is inkább, mert 

a településen tevékenykedő mező-

őr munkája nyomán sikerült visz-

szaszorítani a mezőgazdasági terü-

leten történő terménylopásokat, 

csökkent a falopások száma, illet-

ve nőtt a tettenérések száma, me-

lyet megfelelő intézkedés követett. 

Több esetben megtalált a mezőőr 

illegális szemétlerakást folytató-

kat, a lakosságtól eltulajdonított 

kerékpárokat, egyéb eszközöket. 

Rendszeresen segítségére volt a 

rendőrségnek kábítószerrel, külön-

böző bódító hatású szerekkel kap-

csolatos visszaélések felderítésé-

ben. Napi szinten járőrözött a tele-

pülés kül- és belterületi szakasza-

in, beleértve a Duna-parti üdülő-

övezetet, tanyák környékét is. 

Gyakorlatilag a nap 24 órájában a 

lakosság rendelkezésére áll. Jelzést 

követően perceken belül a hely-

színre érkezik, és határozott intéz-

kedéssel dolgozik a rendőrök meg-

érkezéséig. A lakosság rendszere-

sen kért tőle segítséget, és élt felé 

jelzéssel, segítve ezzel is munká-

ját. 

Tisztelettel kérem, ha fent leírt 

tevékenységet támogatásra érde-

mesnek ítéli, úgy a helyi Takarék-

szövetkezetnél vezetett bankszám-

lára (52300033-10021684) történő 

befizetéssel segítse az alapítvány 

2016. évi munkáját. 

Rozsi József kuratóriumi elnök 

A sükösdi futball története 22. rész 

Cserkész hírek 
Január 30-án délután tartották a cserkészek a 

hagyományos farsangi bálat. Az ötletes jelme-

zek mellett, játékból, vidámságból sem volt 

hiány. A tombolasorsolás előtt, igazgató bácsi-

nak köszönhetően, kicsik és nagyok mind tánc-

ra perdültek. 

Téli túra 
Február 13-án szombaton mintegy 30 fős csapat 

vette útját a Zselic hegységben levő Lipótfa 

közeli erdőbe. Nyáron ugyanis itt volt a tábo-

runk, így újra felkerestük a helyszínt, hogy 

láthassuk, hogyan fest téli pompájában az erdő. 

Csodálatos hóvirág „szőnyeg” fogadott bennün-

ket, amerre csak a szem ellátott sűrűn ingatták 

fehér fejecskéjüket a gyönyörű kis virágok. 

Miután ki-ki bejárta a nyáron már jól megis-

mert erdőt, s megtalálta sátra helyét, a tábori 

konyhát, vagy éppen az őrsi tűzrakó helyet, 

kettévált a csapat. A kisebbek egy rövidebb 

4km-es, míg a nagyobbak egy 10 km-es távnak 

veselkedtek neki az erdőben. 

 

 

Gyalogutunk végén, a Zselici Csillagparkban 

pihenhettünk meg, ahol egy érdekes bemutatót 

néztünk meg az erdőre jellemző évszakváltozá-

sokról. Majd az erdőjárás után a kaposvári él-

ményfürdőben vidámkodtunk tovább. A friss 

levegőn töltött, sok mozgással tarkított nap 

után, kellemesen elfáradva érkeztünk haza. 

Kedves Cserkészek! 
Következő csapatprogramunk a márc. 12-én 

megrendezésre kerülő szegedi Árvízi Emlék-

nap lesz. Részleteket a csapat, és a program 

hivatalos oldalain (www.arvizinap.cserkesz.hu) 

olvashattok, valamint vezetőitektől is kaptok 

tájékoztatást a jelentkezés feltételeiről. 

Tamás Márta cserkészvezető 

 

Kellemes ünnepeket kívánunk  
minden Kedves Olvasónknak! 
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csapatunkat. Emberi vonásaik, 

megnyilvánulásaik és módszereik 

ugyan különbözőek voltak, de 

abban megegyeztek, hogy szívvel-

lélekkel dolgoztak a sükösdi fut-

ball felemelkedéséért. Toncsi Bá-

csi mérhetetlen türelmével és sze-

retetével, Nagy Feri kitartó szor-

galmával, sükösdi szívével, Varga 

Imre NB. II-es múltjával és szak-

mai tapasztalatával, Bujdosó Marci 

a fiatalság lendületével, megalku-

vást nem ismerő követelményrend-

szerével, alaposságával tette hozzá 

a maga részét, ezért érdemeik el-

évülhetetlenek. Az ifjúságiaknál 

Bajai Péter, Kámán László és Dó-

zsa János biztosította a kifogyha-

tatlan utánpótlást. Peti Bácsiért 

rajongtak a tanítványai, sajátos 

humorával, máig felbukkanó be-

szólásaival magához láncolta a 

gyerekeket. Kámán Laci teljesen 

eltérő, megértő, de a fegyelmet 

megkövetelő stílusával ért el kivá-

ló eredményeket, ő nem csak edző-

jük, tanítójuk is volt. Dózsa János 

csendes munkával oktatta az ala-

pokra a rábízott serdülőket. 

A megyei első osztályban komoly 

követelményeket írt elő az edzők 

számára a megyei szövetség. Meg-

határozott szempontok alapján 

napra lebontott edzéstervet és az 

előző év végrehajtásáról szóló 

beszámolót kellet készíteni és feb-

ruár 28.-ig megküldeni, amit minő-

sítettek és rangsoroltak. A sükösdi 

edzéstervek a 18-as mezőnyben 

mindig az első ötben voltak. A 

kitűzött céloknak megfelelően 

szerepelt a teljesítmény terv, 

amelyről az edzők naplót vezettek, 

benne a végrehajtás legapróbb 

részleteivel. Bujdosó Márton 1983. 

évi, több, mint húsz oldalas elem-

zését megtartottam mintaként, 

szívesen összehasonlítanám egy 

mai edző ebbéli munkájával 

(örülnék, ha jobb lenne). A teljesít-

mény terv végrehajtását a sportkör 

vezetősége is figyelemmel kísérte 

és minden bajnoki év zárásánál az 

edzők és játékosok részvételével 

ünnepélyes keretek között értékel-

te. Erre meghívtuk községünk 

vezetőit is, de gyakori vendégünk 

volt a járási és megyei szövetség 

vezetője is. Az edzők személyre 

szóló értékelése mellett a vezetők 

(Dr. Maruzsa Vencel, Lógó And-

rás, Lógó János, Laszinger Mihály, 

Varsányi József) letették voksai-

kat, így alakult ki a végeredmény, 

amelynek alapján kiderült, hogy ki 

lett az év játékosa, aki átvehette 

megérdemelt jutalmát. A rangsor 

és a minősítés számított a játéko-

sok körében, meggyőződésem, 

hogy ezekre szükség volt, még 

akkor is, ha ez nem volt mindenki-

re nézve hízelgő. A „hivatalos” 

részt követő vacsorán aztán ki-

egyenlítődtek az eltérések, ott már 

eltűnt az osztályzatbeli különbség, 

mindenki hozta a maga évi legjobb 

sztoriját, erősödött a közösségi és 

baráti szellem, amely hitet és erőt 

adott a következő szezonra. 

Biztos gazdasági háttér nélkül 

lehetnek bármilyen tehetségesek a 

játékosok, kiválóak az edzők, fi-

gyelemre méltó eredményt hosszú 

távon csak akkor lehet elérni, ha ez 

a három tényező időben egybe 

esik. Nálunk ez megtörtént, e te-

kintetben mi a hatvanas-hetvenes 

évek kivételes kegyeltjei voltunk, 

mögöttünk az akkor országos hírű 

Hosszúhegyi Állami Gazdasággal. 

Alkalmazottjaként, egyben a sport-

kör gazdasági vezetőjeként beosz-

tásomból adódó minden lehetősé-

get megragadtam a vállalati támo-

gatás növelésére. Ebben élveztem 

Dr. Mátyus Gábor vezérigazgató 

jóindulatú támogatását is, így 

1964. és 1984. között húsz év költ-

ségvetéséhez sikerült a szükséges 

forrásokat megteremteni, Nem volt 

egyszerű, mert házon belül is meg-

voltak a hajósi, nemesnádudvari és 

császártöltési versenytársak a tá-

mogatások elnyerésére, de nem 

kevés utánajárással és diplomáciá-

val járt a községi, járási, és megyei 

támogatások megszerzése is.  

Gazdálkodásunkat a Magyar Test-

nevelési és Sportszövetség Megyei 

Tanácsa irányította és felügyelte. A 

tételesen előírt normatívák alapján 

összeállított költségvetés terveze-

tünket minősítette, és ha megfelelt, 

jóváhagyta. A végrehajtását revi-

zorai minden évben vizsgálták, a 

bizonylati fegyelmet, a bevételek 

és kiadások alakulását, a tagsági 

díjak beszedését, a rendezvény 

jegyek készletét sorszámok szerint 

(szigorú számadási okmánynak 

minősültek), a bankszámlánk for-

galmát, a házipénztár egyezőségét 

a pénztárkönyvvel, az éves leltárt a 

készletekkel és vagyontárgyakkal. 

Megállapításaikat jegyzőkönyvbe 

foglalták, amelyeket a több száz 

oldalas egykori iratanyag között 

máig őrzök, megtekinthetők, nem 

kell szégyenkeznünk miattuk. 

Hogy milyen mélységig vizsgálód-

tak, arra kiválasztottam két példát, 

egyet az 1968-ból, egyet az 1972-

ből: „Kollár Andrásnak motorke-

rékpár használatért kifizettek há-

romszor 48 forintot, amikor a csa-

pat többi tagját a gazdaság teher-

gépkocsiján szállították, ami sza-

bálytalan”. Öcsi Kalocsán volt 

katona, onnan motorozott a csapat 

után Bácsbokodra, Bajára és Nagy-

baracskára. Tárkányi Tibor megál-

lapítását a katonakönyve számával 

tudtuk az igazoló jelentésben kivé-

deni. A másik: „a leltározásnál 1 

db törölköző, 1 pár bokagumi, 1 

kapusnadrág és egy sakktábla hiá-

nyát állapította meg a bizottság 

431,3o Ft értékben. Az 5o%-os 

elhasználási foknak megfelelően a 

szertárost 215.65 Ft megfizetésére 

kötelezték, befizetése megtör-

tént” (Tóbiás Mihály revizor) Tu-

dom, hogy ezen ma már csak mo-

solyogni tudunk, mégis jelentett 

valamit: rend volt, még az ilyen 

kicsinyesnek számító dolgokban is. 

A hatósági ellenőrzés mellett az 

állami gazdaság belső revizorai is 

bejelentkeztek minden évben, a 

gazdaság által nyújtott támogatáso-

kat vizsgálták. Legalább kétéven-

ként a Községi Tanács is beszá-

moltatta a sportkör elnökét, ennek 

része volt a gazdálkodás is. A húsz 

év alatt kijutott az ellenőrzésből 

bőven, de komoly hiányosságot 

egyetlen jegyzőkönyv sem tartal-

maz, ami a sportkör vezetői által 

megkövetelt fegyelemnek, Kovács 

Sándorné és Nánai Albertné pénz-

tárosok lelkiismeretes munkájának 

is köszönhető. A pénztárban soha 

egyetlen fillér hiányunk, kiegyenlí-

tetlen számlánk nem volt, költség-

vetésünk - az állami gazdaságban 

lekönyvelt tételek nélkül - 1980-ra 

meghaladta a 250.000 forintot. 

Emlékeztetőül: 1962-ben ez a 

szám még 28.467 Ft volt. Hogy a 

korabeli árakkal is szolgáljak a 

maiaknak, találomra felütöttem a 

pénztárkönyvet az 1962-es évnél 

és feljegyeztem néhány tételt az 

akkori világunkból. A Sükösd- 

Csávoly mérkőzésen 243 fizető 

néző után 615 forinttal számoltak 

el a jegyszedők. A belépőjegyek 

ára felnőtteknek három, nyugdíja-

soknak és diákoknak egy forint 

volt. A játékvezetők számlája 165, 

a jegyszedőké fejenként 15 Ft. 

Hűsítő ital  (1 üveg sör, vagy mál-

naszörp) a két csapatnak 104 Ft. 

Konyár István (Szarka Pista) kisbí-

ró hirdetésért (dobolásért) 1o forin-

tot vehetett fel. Labdarúgó és kézi-

labda felszerelés beszerzése 600,60 

Ft, 11 db törölköző vásárlása 

179,3o Ft, 10 db futball labda bel-

ső 207 Ft. Marusa Mihálynak ci-

pők javításáért 75 Ft, Szudár Te-

réznek labdarúgó nadrágok javítá-

sáért 36,20 Ft, az öltöző ajtók és 

ablakok tisztításáért 22 Ft. Innen 

indultunk, és aki figyelemmel 

kísérte történetünk 21 részét, meg-

ítélheti, meddig jutottunk. 

A gazdasági háttér nélkülözhetet-

len szereplői a szertárosok. Ők az 

öltőző és a pálya gazdái, nélkülük 

a rendszer nem működik. Munká-

jukat csak az tudja igazán értékel-

ni, aki legalább egyszer látta az 

öltözőt, miután az ifi és a felnőtt 

csapat egy esős, sáros mérkőzés 

után levetkőzött. Tőlük függ, hogy 

meddig fehér igazán a fehér mez és 

nem sárga, hogy milyen a pálya 

gyepszőnyege. Az öltőző és a szer-

tár olyan, mint a háziasszony 

konyhája, sok mindenről árulko-

dik, ezért egyáltalán nem mindegy, 

hogy kinek a kezében van az öltö-

ző kulcsa. A kezdeteknél még nem 

volt alkalmazott, az első szertáros 

Laczi József volt, őt 1963-tól Ko-

vács Gyula követte 

(Nemesnádudvarról), ő már szer-

ződéssel dolgozott szertárosként és 

edzőként. A kettő együtt nehezen 

ment, így Bajai Péter kapott meg-

bízást a szertár és a pálya kezelésé-

re, amit 1965-től 1972-ig látott el. 

Utána egy évre Németh József 

(Göröcs), majd 1974-től Gajári 

Vince, a legszigorúbb „számadó” 

következett. Katonás rendet és 

fegyelmet tartott 1975. decemberé-

ig, amikor maga vált meg szeretett 

posztjától. 1976-tól 1977. február 

végéig Kollár András, 1978 júliu-

sáig Kádár Miklósné és Finta Ta-

más, 1978 szeptemberétől 1986. 

nyaráig Szabó Antal (Johstonne) 

édesapja látta el a feladatot és vívta 

örökös küzdelmét a játékosokkal. 

A pálya volt a második otthona, 

szerette munkáját, ennek ellenére 

évente legalább egyszer felkeresett 

a gazdaságban és bejelentette, 

hogy ezt már nem bírja tovább. 

Panaszait meghallgattam s egy 

órás beszélgetés után meggyőztem 

arról, hogy ő nélkülözhetetlen. 

Megnyugodva vette a kalapját és 

végezte munkáját mindannyiunk 

megelégedésére 1986. nyaráig. 

Tóni Bácsi lehet, hogy odafönn is 

ezt folytatja. 

Varsányi József 

Dr. Maruzsa Vencel elnök évértékelő beszédét mondja 
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