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Beruházásaink... 

Tisztelt Olvasó! 

Az alábbiakban szeretnék tájé-

koztatást adni, hogy az elmúlt, és 

az előttünk álló időszakban mi-

lyen fejlesztések történtek, és 

melyek várhatóak a településen. 

A 2015-ös esztendőben megkez-

dődő, és az idei évben is folytató-

dó mezőgazdasági programjaink-

hoz pályázat útját szereztünk be 

egy Suzuki Vitara személygépko-

csit, melyet leginkább a fűszer-

paprika termesztés, és a császárfa 

telepítéshez kapcsolódó munkála-

tokhoz tudunk használni. Az új 

jármű megléte, természetesen 

segíti egyéb napi feladatok lebo-

nyolítását is. 

Jelenleg is zajlik Egészségügyi 

Központunk felújítása, melyre a 

Belügyminisztérium által kiírt 

keretből nyertünk el 30 millió 

forint támogatást. A közbeszerzé-

si eljárás lebonyolítása után, feb-

ruár elején kezdődtek meg a mun-

kálatok. A felújítás magába fog-

lalja a nyílászárók cseréjét, az 

épület szigetelését, a villamoshá-

lózat teljes rekonstrukcióját, a 

fűtési rendszer felújítását, mely 

alatt nem a kazánok cseréjét kell 

érteni, hiszen azok nemrégiben 

lettek felújítva, hanem a fűtéscsö-

vek, radiátorok korszerűsítését. 

Emellett sor került a rendelők, 

várók festésére, és folyamatban 

van a tervezett eszközök beszer-

zése, mely a védőnői szolgálaton 

jelent új bútorokat, szemléltető 

eszközöket, valamint új székek 

kerülnek elhelyezésre a váróter-

mekben. A munkálatok várhatóan 

május végére fejeződnek be. 

Fontos tudni, hogy az épület alsó 

szintje önkormányzati tulajdon, 

így a felújítás csak azt a részt 

érintheti. 

Az idei évi közfoglalkoztatásban 

négy mintaprogramunk zajlik. 

Ebből kettő ráépülő programként 

folytatódik, e két terület a fűszer-

paprika termesztés, és a császárfa 

telepítésünk folytatása. 

Újdonság a programok között a 

járdaépítés, és tájház területén 

történő foglalkoztatás. 

A járdaépítésről hasznos informá-

ció, hogy itt a program keretén 

belül, intézményeink előtti járda-

felületeket tudjuk felújítani.  

A tájház elnevezésű programban, 

az önkormányzat által vásárolt, 

faluháznak szánt ingatlan körüli 

munkálatok kezdődhettek el. 

Terveink szerint ebben az évben 

az  épület  homlokzatának 

„Sükösdi ház” jellegű átépítése, 

és a tetőszerkezet, valamint héja-

zat rendbetétele valósul majd 

meg. 

A négy programban 75 fő foglal-

koztatása történik egy éven ke-

resztül, az e célra elnyert pályáza-

ti forrásból finanszírozható bér-és 

járulék költségük, munkaruha és 

munkaeszközeiknek beszerzése, 

kis- és nagy értékű tárgyi eszkö-

zök vásárlása.( Pl: pótkocsi, mű-

trágyaszóró, permetező gép, fűka-

szák és láncfűrészek, felújítások 

anyag költségei…) 

E programokra 104.035.734 Ft 

támogatási összeget nyert el tele-

pülésünk. 

Rövidesen megkezdődhetnek a 

Petőfi és Ságvári utcák útépítési 

munkálatai. A közbeszerzések 

lezárása után a Soltút Kft nyerte 

el a kivitelezési munkákat. Ahhoz 

azonban, hogy a munkálatok 

meginduljanak feltétel az utcán-

kénti útépítési társulások létrejöt-

te. Ez a Petőfi utca esetében már 

megalakult, a Ságvári utcában 

szükségeltetik még néhány alá-

írás. Sajnálatos lenne, ha ennek 

hiánya miatt hiúsulna meg a beru-

házás. 

Május közepén kezdődik el, az 

Ifjúsági ház (Lakodalmas Ház) 

vizesblokkjának felújítása, mely 

során esztétikus, belűről megkö-

zelíthető mosdók kialakítását 

kívánjuk megoldani. Az épület 

további felújítására jelenleg fo-

lyik pályázat előkészítése. 

Bízom benne, hogy ezen fejlesz-

tések, elkészültük után, mindany-

nyiunk örömére szolgálnak majd! 

Tamás Márta polgármester 
(A kép a Szentendrén látható Skanzen 

Sükösdi házáról készült. Forrás: http://

www.panoramio.com/photo/22229050) 

2016. június 4-én Fogathajtó verseny 
Program: 

 Megnyitó 9:00 órakor 

 Délelőtt Kettesfogathajtó verseny, Önkormányzati 

Kupa 

 Délután Kettesfogathajtó verseny, Vállalkozók 

Kupája 

 Eredményhirdetés 17:00 órakor 

Kísérő programok:  

 póni lovagolás, 

 kézműveskedés,  

 íjászkodás és íjász bemutató 
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2016. március 23.: 

A Képviselő- testület a szennyvíz 

beruházási önkormányzati társulás 

megállapodását  módosította. 

Hiánypótolták a Sükösdi Polgár-

mesteri Hivatal Alapító okirat mó-

dosítását. Döntöttek a települési 

honlap megújításáról. Tájékoztatást 

kaptak a Ságvári és Petőfi utcák 

szilárd burkolatú útépítésének köz-

beszerzési eljárásáról. Jóváhagyták 

a Sükösdi ÁMK Napközi Otthonos 

Óvodájának beiskolázási tervét. 

Megtárgyalták és elfogadták a pol-

gármester beszámolóját a Felső-

Bácskai Regionális Szilárd Hulla-

déklerakó Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsában valamint 

Tulajdonközösségében a 2015. 

évben végzett tevékenységről. Elfo-

gadták a sükösdi székhelyű Család-

segítő és gyermekjóléti szolgálat 

Szakmai programját. Energetikai 

audit készítéséről szóló ajánlatokat 

vitatták meg az önkormányzati 

épületek pályázataihoz. A Művelő-

dési és az Ifjúsági ház felújítására 

pályázatok benyújtásáról tárgyaltak. 

2016. április 1. rendkívüli ülés: 

A Művelődési és az Ifjúsági ház 

pályázatainak benyújtásához szük-

séges tervezői munkák megrendelé-

séről döntött a Képviselő-testület. 

2016. április 20.: 

A Képviselő-testület megtárgyalta a 

Bajai Rendőrkapitányság 2015. évi 

munkájáról szóló beszámolót. Zárt 

ülésen eldöntötte, hogy a közbe-

szerzési eljárás eredményeként a 

Soltút Kft nyerte el a Petőfi S. utca 

adott szakasza és a Ságvári E. utca 

szilárd burkolatú útépítését, megha-

tározta a műszaki ellenőr személyét. 

Az önkormányzat kifejezte egyetér-

tő véleményét a Sükösdi Általános 

Iskola KLIK-től a Római Katolikus 

Egyház fenntartásába történő átadá-

sához. Jóváhagyták a garai gesztor-

sággal 2015 december 31-ig műkö-

dött Családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat vagyonfelosztását. Tavalyi 

évhez hasonlóan idén is pályázatot 

nyújt be az önkormányzat a Napkö-

zi konyha infrastrukturális fejleszté-

sére. Az előkészítő munkákról szü-

letett határozat. Az óvodás sajátos 

nevelési igényű gyermekek speciá-

lis fejlesztésének többletkiadását 

biztosította a képviselő-testület. A 

benyújtandó vidékfejlesztési pályá-

zatokhoz szükséges önerő rendelke-

zésre állásról döntöttek. 

Hivatali hírek 

A Ságvári és Petőfi utcák szilárd 

burkolatú építéséhez szükséges az 

utcákban az érintett ingatlantulajdo-

nosoknak az útépítési társuláshoz a 

megállapodás aláírása. Azok, akik 

nem írták még alá a megállapodást, 

keressék fel sürgősen a Hivatalban 

Rigó Éva ügyintézőnket! Az útépí-

tés megkezdésének feltétele a társu-

lás létrejötte! 

2015. év végétől történtek személyi 

változások a Sükösdi Polgármesteri 

Hivatalban. A gazdálkodási iroda 

munkatársai körében nyugdíjba 

vonulás és dolgozók által kezdemé-

nyezett jogviszony megszüntetések 

történtek. A három érintett státusz 

közül kettőt engedélyezett a képvi-

selő-testület fenntartani a további-

akban, mely álláshelyek betöltésre 

kerültek. Bajnai Lászlóné több évti-

zedes köztisztviselői munkájáért 

köszönetet mondunk, boldog nyug-

díjas éveket kívánunk! 

Furcsa események zajlanak a teme-

tőben. Érthetetlen lopások, hozzá-

tartozók által kitett emlékek, kegye-

leti tárgyak tűnnek el, síremlékeket 

rongálnak meg. Eddig szerencséje 

volt az elkövetőnek, de tudnia kell, 

hogy nagy erőkkel nyomoznak 

utána az illetékesek. Aki rajtakapja 

őt, az jelezze a mezőőr telefonján az 

észlelteket! (tel: 70/ 3348799) 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

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! 

Napközi konyhára szakácsot 

keresünk! 

Munkába állás: 2016. július 1. Az 

álláspályázat 2015. május 25-ig 

benyújtandó: 3 hónál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, végzettséget 

igazoló oklevél másolat (minimum 

szakmunkás), szakmai önéletrajz- 

postai úton a Sükösd, Dózsa 

Gy.u.201. címre. Borítékra kérjük 

ráírni: „szakács” 

A Sükösd Biztonságos Jö-

vőjéért Alapítvány  

2016. évi tevékenységét a 

helyi Takarékszövetkezet-

nél vezetett bankszámlára 

(52300033-10021684) tör-

ténő befizetésével  

segítheti. 

Közlemény: 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a 

temetőben a kivágott tujasor he-

lyére ősszel fogunk új fákat ültet-

ni.  

Tamás Márta polgármester 

Tisztelt Lakosság! 
A hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatásban bekövetkező 2016. évi 

változásokkal kapcsolatban beve-

zetésre kerül a házhoz menő bioló-

giailag lebomló hulladék gyűjtés. 

Rövidesen eljuttatjuk az ingatla-

nokba a biológiailag lebomló hul-

ladék gyűjtésével kapcsolatos 

részletes tájékoztatót és a gyűjtés-

hez megfelelő zsákokat. Az úgy-

nevezett "zöldjárat" havonta egy 

alkalommal szállítja el a lebomló 

hulladékot, csak az erre megfelelő 

zsákban. A lakosság most az első 

két hónaphoz szükséges zsákokat 

kapja meg, majd a későbbiekben 

egy külön értesítésben jelezzük, 

hogy hol és mikor lesz átvehető az 

év hátralevő részére szükséges 

zsák mennyiség. 

Agatics Roland ügyvezető 

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. Vaskút 

 

A szennyvízberuházás kivitelező-

jével történt ismételt egyeztetés 

után jelzem a lakosságnak, hogy a 

beruházó ígérete szerint, minden 

eddig el nem végzett helyreállítást 

2016. május 31-ig befejeznek a 

faluban. Aki korábban már jelezte 

problémáját, az rögzítésre került, 

ha új keletű gondról van szó, az a 

továbbiakban is bejelenthető a 

Polgármesteri Hivatal titkárságán. 

 

Várjuk azon lelkes csapatok je-

lentkezését, akik a tavalyi évhez 

hasonlóan, az idén is szívesen 

megmutatják főzőtudományukat a 

falunapon. 

Jelentkezni lehet Szabó Erika 

m ű v e l ő d é s s z e r v e z ő n é l : 

70/3747551 

Jelentkezési határidő: Július 15. 

péntek 

Tamás Márta polgármester 

90. születésnap 
Tamás Márta polgármester, Bánné 

dr. Raffai Gyöngyi jegyző és 

Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 

2016. április 18-án köszöntötték 

Jászfi Jánosné Berber Máriát 90. 

születésnapja alkalmából. Marika 

néni 6 gyermekkel 16 unokával, 32 

dédunokával és 2 ükunokával büsz-

kélkedhet. 

Kívánunk még hosszú boldog életet 

népes családja körében! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

A TOLNATEJ Zrt. bővülő szekszárdi üzemébe keres 

munkatársakat Gépkezelő-kartonozó munkakörbe. 
 

Jelentkezni lehet: 

 74/528-240/106-os telefonszámon, 

 hrvezeto@tolnatej.hu e-mail címen, 

 vagy időpont egyeztetéssel a TOLNATEJ Zrt. Szekszárd, 

Keselyűsi út 26. szám alatti székhelyén. 
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Az újjászületett Sükösdi 

Általános Iskola 

Gyökerek és szárnyak 
Az iskola legnagyobb találmánya a 

nyári szünet... – mondják nevetve a 

hetyke sükösdi diákok, és vannak 

pillanatok, amikor ezt készséggel 

elfogadom, és együtt kacagjuk ki a 

naptárat.   

Ez most egy ilyen pillanat, mert az 

elmúlt egy évben a Sükösdi Általá-

nos Iskola diákjai, nevelői, munka-

társai olyan kitartó, eredményes és 

kiváló munkát végeztek, hogy 

egytől-egyig megérdemlik, sőt 

kiérdemlik a közelgő vakáció min-

den pihentető és szerethető mozza-

natát. 

Amit együtt elkezdtünk tavaly 

szeptemberben, az nemcsak elkez-

dődött, hanem zajlik is... – minden 

nap, amely álmos becsöngetéssel 

indult és zajos kicsöngetéssel zá-

rult, bebizonyította, hogy jó úton 

járunk. 

Jó, de nehéz úton, ahol talán több 

az akadály, mint vártuk, de öröm-

ből is több jut, mint gondoltuk. 

Az áprilisi Szülők Bálja példásan 

igazolta ezt: a tánc és a zene felol-

dotta a ki nem mondott feszültsé-

geket; úgy táncolt és muzsikált fiú 

és lány, gádzsó és roma, nagy és 

kicsi, hogy mindannyian, gyere-

kek, szülők, tanárok egyszerre 

éltük meg és éltük át formálódó 

közösségünk megtartó és felemelő 

erejét.  

Hiszünk abban, hogy a jó pedagó-

gia lényege a szeretet. Ami törődik, 

gondoskodik, istápol, ami elenged-

hetetlen feltétele annak, hogy a 

tétova lurkó bízzon a kezeinkben, 

hogy a szeppent, de tettrekész 

gyermek ugyanazt a biztonságot 

érezze a suliban, amit a féltő és 

óvó otthonban.  

A szeretet felelősség, a szeretet 

oldás és kötés, csak a szeretet se-

gíthet bennünket abban, hogy a 

legjobb tudásunk és legszentebb 

értékeink szerint vezessük a ránk 

bízott gyerekek lépteit.  

Büszkén mondom, hogy iskolánk 

nem lelketlen kiképzőközpont, 

hanem egyre inkább olyan közös-

ség, ahol a gyerekeink felismerik, 

hogy nincsenek egyedül; hogy 

szavaik, tetteik csak mások vi-

szonylatában értelmezhetőek; hogy 

annyit érnek, amennyit magukból 

másoknak adni tudnak.   

Iskolánk, az oktatás intézménye 

ezért és így válhat a nevelés intéz-

ményévé. Juhász Gyula ezt úgy 

fogalmazta meg, hogy „nevelni 

annyit tesz, mint emberré tenni”; 

Goethe pedig úgy: „a legtöbb, amit 

gyerekeinknek adhatunk: gyökerek 

és szárnyak.” 

Tudjuk, hogy mit jelentenek a 

szavak – tudjuk, hogy a közösen 

öntözött gyökerek tartják azt a fát, 

ahonnan könnyű az elrugaszkodás.  

Önök nélkül viszont ez nem sike-

rülne.  

Sükösd elkötelezettsége, 

a szülők támogatása nél-

kül nem tartanánk ott, 

ahol tartunk. Nem lehet-

ne szeptemberben újra 

első osztályunk, nem 

lennének kérdések, nem 

lennének érdeklődő szü-

lők és válaszokat kereső 

és adó tanárok. A pad 

innenső és túlsó oldaláról 

egyaránt köszönjük, hogy 

ezt így is itt tapasztalhatjuk meg.  

Ahogyan személyes köszönettel 

tartozom az iskola történetének 

egyik legnagyszerűbb báljának 

szervezésében nyújtott segítség-

nyújtásokért, úgy köszönettel tarto-

zom mindenkinek, aki látva szán-

dékainkat, egész évben velünk volt 

és velünk van.  

Jó, hogy így van, jó, hogy közös 

krónikánknak eddig csak a kezdő-

pontját ismerjük...  

Mihálovics Ferenc igazgató 

 Digitális Témahét 

Az ország 786 iskolája mellett a 

Sükösdi Általános Iskola is csatla-

kozott a Digitális Témahét prog-

ramjához. 

2016. április 4-8-ig 11 jól képzett 

pedagógus vezetésével, 5 digitáli-

san kiválóan felszerelt tanterem-

ben, mintegy 68 tanítási órán ke-

resztül, minden tanuló bevonásával 

vettünk részt a rendezvényen, ahol 

a tananyagot digitális eszközökkel, 

digitális módszerekkel és a legmo-

dernebb tanulásszervezési eljárá-

sokkal dolgoztuk fel.  
Mert ..."A digitális eszközhasználat 

nem a távoli jövő, hanem a min-

dennapjaink szerves része. A mai 

18 évesek 7 évvel fiatalabbak a 

világhálónál, 5 évvel fiata-

labbak az Intel Pentium 

processzornál, egyidősek a 

Google-lel, a Bluetooth-

szal és az első iMac-

kel." (http://

www.dth2016.hu/) 

Ezen a héten tanítványaink 

nagy örömére a digitális 

eszközöké volt az egyik 

főszerep! A gyerekek ko-

ruktól függetlenül nagy 

biztonsággal vették birtokba az 

interaktív táblákat, az iskola laptop 

állományát, asztali számítógépeit. 

A 2. osztályban a legnépszerűbb 

eszközök a táblagépek voltak, me-

lyeken párokban matematikai fel-

adatokkal versenyeztek. A tanulók 

digitális tananyagokkal dolgoztak 

és több teremben lehetőségük nyílt 

online digitális tartalmak felfedezé-

sére is. A felső tagozatosok a helyi 

könyvtárban ismerkedtek az online 

elérhető adatbázisokkal, az ország 

legnagyobb könyvtáraival. Külső 

előadó segítségével a programozás 

lehetőségeiből kaptak ízelítőt. Az 

órákon a hagyományos, frontális 

tevékenység mellett szívesen alkal-

mazták a 21. századi pedagógia 

legújabb módszereit. 

Azt gondolom ez a hét mindannyi-

unk számára sok örömöt és sikert 

jelentett. Nem veszíthetjük szem 

elől Maya Angelou gondolatait: 

"Elfelejtik, hogy mit mondtál, elfe-

lejtik, hogy mit tettél? De sosem 

felejtik el, milyen érzést váltottál ki 

belőlük."  

Kusztorné Varga Edit tanító 

Kölcsönkapott Föld 
Ebben a tanévben a sükösdi diákok 

sajátos módon ünnepelték a Föld 

napját. Április 22-én, pénteken a 

legtöbb diák a felhívásnak megfe-

lelően olyan öltözetben érkezett az 

iskolába, mely tartalmazott zöld és/

vagy kék színt. Ezen a napon így 

emlékeztünk meg tágabb értelem-

ben vett otthonunkról, a Földről. 

Iskolánk a kötelező tananyagon 

kívül nagy hangsúlyt fektet kör-

nyezetünk megóvására, védelmére. 

Április 22-29-ig a tanulók termé-

szetismereti és környezetvédelmi 

feladatokat kaptak, melyeket Kapi-

tány Erzsébet és Logóné Kovács 

Zsuzsa tanárnők ellenőriztek, érté-

keltek. A beérkezett munkákat az 

iskola folyosóján rögtönzött kiállí-

táson mutatják be. Április 29-én 

tanulóink részt vettek az országos 

szemétgyűjtési akcióban is. Mi, 

pedagógusok elhivatottak vagyunk 

gyermekeink környezettudatossá-

gának kialakításában. 

Kusztorné Varga Edit tanító 

Óvodánk hírei 

2016. április 25-26 között zajlott az 

óvodai beíratás. Azokat a gyerme-

keket vártuk, akik 2016.augusztus 

31-ig betöltik legalább a 3. életévü-

ket, és óvodai jogviszonnyal még 

nem rendelkeznek, illetve augusz-

tus 31-e után töltik be a 3. életévü-

ket és óvodai jogviszonyt szeretné-

nek létesíteni a 2016/2017-es neve-

lési évben. 22  gyermek adatait 

vettük fel a felvételi előjegyzési 

naplóba a fent nevezett időpontban. 

Az új gyermekek szeptembertől 

folyamatosan kezdik az óvodát, 

attól függően, ki mikor tölti be 3. 

életévét. Szülői kérésre és indokolt 

esetben megkezdheti az óvodát a 

gyermek abban az esetben is, ha fél 

éven belül tölti be a 3. életévét, 

azaz 2,5 évesen. A gyermekek 

csoportba való beosztásánál elsőd-

leges szempont, hogy a település 

mely körzetében él a család. Az 

óvodakezdés előtt, a nyár folyamán 

a leendő kiscsoportos óvónők csa-

ládlátogatást végeznek azoknál a 

gyermekeknél, akik szeptemberben 

kezdik az óvodát, majd folyamato-

san látogatják a később óvodát 

kezdő gyermekeket 

is. 

Szeretnék köszönetet 

mondani mindazon 

szülőknek, akik meg-

tiszteltek bennünket 

azzal, hogy a helyi 

óvodába íratták gyer-

meküket. 

A Sükösdi Óvodáso-

kért Alapítvány és a 

Szülői Szervezet 

támogatásával vásá-

roltunk néhány új  

http://www.dth2016.hu/
http://www.dth2016.hu/
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Édesanyám 

Milyen szép a mai nap, száll a virág-illat. 

Ugy érzem most Édesanyám, a te kezed simogat. 

Két szemedből az öröm, egyre csak sugárzik, 

Maradj meg nekem Édesanyám, még a nap az égen vilá-

gít. 

 

Édesanyámnak a távolból 

Mai nap az anyák-napja, mit írjak tenéked? 

Nagyon fáj, hogy távol vagyok, nem lehetek véled. 

Elképzeltem ezt a napot, szép családi körben, 

Amint állok az ajtódba, virággal kezemben. 

Édesanyám! néked adnám, a rét összes virágát, 

Megköszönném, mit értem tettél, 

Többet érsz te nékem, az egész világnál. 

 

Édesanyáknak kik már nincsenek közöttünk 

Most, hogy édesanyák napja van, elszorul a szívem, 

Édes-kedves jó anyácskám, már nem lehetsz te vélem. 

Nagyon-nagyon régen volt az, mikor együtt voltunk, 

Végtelen nagy jókedvünkben, boldogan kacagtunk. 

 

Édes-kedves jó Anyácskám, ugy hiányzol nékem, 

Mindig látni szeretnélek, beszélgetnék véled. 

Tudom, már nem lehetséges, a szemed le van zárva. 

Ott alszol a temetőbe, hideg éjszakába. 

 

De én, sokszor gondolok rád, végtelen magányban. 

Gondolatban veled vagyok, két karodba zárva. 

Tudom édes jó Anyácskám, találkozunk egyszer, 

Amikor majd engem hívnak, feljutok a mennyben. 

 

Majd akkor ott, találkozunk, te meg én, Anyácskám, 

Nem fázom, nem sírok tovább, hideg, zord, éjszakán. 

Weisz Cecília 1997. május 9. 

A minap az egyik internetes kö-

zösségi portálon lettem figyelmes 

egy ifjú leány szerénységgel meg-

osztott sikerére. Azt gondoltam,  

ezt a sikertörténetet egy régi 

cikksorozatunk folytatásaként 

érdemes megosztani az olvasók-

kal. Ismerjék meg Bogdán Ibolya 

történetét! 

Mesélj az életedről, mikor és 

hogyan kerültél Kiskunfélegyhá-

zára? 
Általános iskola után a Türr István 

Gazdasági Szakközép Iskolában 

folytattam tanulmányaimat, amit 

sajnos nem fejeztem be. Komolyta-

lan voltam, nem hittem el, hogy 

lehet belőlem valami. Aztán elbe-

szélgetésen vettem részt az igazga-

tóval, aki felnyitotta a szemem, 

felhívta a figyelmem a képessége-

imre. Ezt követően a Magiszter 

Alapítványi Szakközép Iskolában 

érettségiztem le esti tagozaton. 

Mellette dolgoztam diákmunkás-

ként. Végül a Türrben Ügyintéző 

titkár szakot végeztem, majd a 

Sükösdi Polgármesteri Hivatalban 

voltam gyakorlaton. 2012. szept-

emberében költöztünk Kiskunfél-

egyházára. Fő oka az volt, hogy itt 

több a munkalehetőség.  

Szépen lassan "fejlődtem felfelé". 

Nagyon sokat dolgoztam, nehéz 

fizikai munkát végeztem. A legne-

hezebb mégis az volt, hogy nagyon 

messze voltam az eredeti elképze-

léseimtől. 

Mivel foglalkozol jelenleg? 

2014. áprilisában kezdtem a kecs-

keméti Mercedes-Benznél. Jelenleg 

is ez a fő állásom. 2015. november 

óta másodállásban személyi ban-

k á r k é n t  d o l g o z o m  a 

Fundamentánál is. Részt vettem 

továbbképzéseken. Először pénz-

ügyet tanultam, amely egy MNB 

vizsgával zárult, ezzel jogosultsá-

got szereztem pénzügyi szolgálta-

tás közvetí tésére.  Majd a 

Fundamenta lakásszámlából vizs-

gáztam, ezzel személyi bankár 

státuszra tettem szert. (ez volt a 2. 

szint) Pár héttel ezelőtt pedig Saját 

hitelezés képzésen vettem részt, és 

sikeresen levizsgáztam, ezzel önál-

ló hitelügyintézésre is jogosultsá-

got szereztem. 

Imádom a munkámat! Úgy érzem 

személyesen is hozzájárulhatok 

ahhoz, hogy családok otthonterem-

téssel kapcsolatos céljaikat megva-

lósítsák. 

Milyen elismerésben részesültél a 

közelmúltban? 

A Kinevezési Gálán díjazzák a 

bankárok fél éves teljesítményét. 

Igazából ez az a rendezvény, ahol 

megünnepeljük a sikereinket. Az 

előző Gálán még csak jelöltként 

vettem részt, úgyhogy most két 

kategóriában is kineveztek. De-

cember 5-én volt a Startnapom, 

akkor lettem személyi bankár, ezért 

is most kaptam oklevelet. Március-

ban pedig kiemelt személyi bankár 

lettem. A Fundamenta karrier rend-

szerében ez a 3. szint, Természete-

sen ez volt az igazi elismerés. 

Mi a hobbid?  

A hobbim az éneklés lenne, ha 

lenne rá időm. Viszont most mun-

ka után a Fundamentával foglalko-

zom. Most ez a hobbim. Nagyon 

szeretem csinálni, igazából ez az, 

ami plusz az életemben. Remélem 

hamarosan eljön az idő, amikor 

majd a "Funda" lesz csak, és akkor 

énekelhetek is mondjuk egy zene-

karban.  

Mik a terveid, céljaid?  

Először is szeretnék egy kitűzőt. 

Kitűzőt az kap, aki egy hónap alatt 

500 pontot teljesít. Ez azt jelenti, 

hogy legalább 8-10 ügyfélnek segí-

tettem céljai megvalósításában egy 

hónap alatt.  

Aztán a következő szint elérésére 

törekszem, vezető személyi bankár. 

Fél - egy éven belül mindenképpen 

szeretném ezt elérni. Ez már tény-

leg nagyon komoly teljesítmény. 

Szeretnék csapatot építeni, és má-

soknak is megadni a lehetőséget, 

h o g y  k a r r i e r t  é p í t s e n  a 

Fundamentánál, a következő szint 

1,5 - 2 éven belül az önálló blokk 

vezető. Ezen a szinten már több 

munkatársam is lehetne, sok-sok 

sikersztori... Ha ezt elérném, min-

den álmom teljesülne. Magánélet-

ben a célom egy saját otthon, majd 

1-2 éven belül szeretnénk összehá-

zasodni a párommal, aztán pedig 

jöhet a baba, addigra remélhetőleg 

mindent meg tudunk teremteni az 

érkezéséhez. 

Azt szerettem volna a történetem-

ből kihozni, hogy csak merni kel-

lett változtatni az életemen, és 

hinni abban, hogy valamiben jó 

leszek. El kell mondanom azt is, 

hogy nagyon jó csapatba kerültem. 

Minden segítséget, és támogatást 

megkapok a vezetőimtől, munka-

társaimtól, nap mint nap elismerés-

ben részesülök, nagyon motivál-

nak. Minden sikeres és nem sikeres 

ügylet után is megdicsérnek, mert 

valamit biztos, hogy jól csináltam, 

egy jó meglátásért, egy jó gondola-

tért itt már jár az elismerés...  

Igazán sikeres üzletemberektől 

tanulhatok nem csak „üzletet”, 

hanem „emberséget”. Ők soha nem 

hagyják, hogy kevesebbnek érez-

zem magam náluk… 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Ők is Sükösdről indultak... 

udvari fajátékot (szekér, 

bicikli, talicska, stb.) Kö-

szönjük a támogatást. 

Áprilisban megtartottuk az 

immár hagyományosnak 

mondható mesemondó ver-

senyünket. A két nagycso-

portból 5-5- gyermeket ké-

szítettek fel az óvó nénik. 

Minden résztvevőt oklevéllel  

és csokoládéval jutalmaz-

tunk, a zsűri által a két leg-

jobbnak ítélt mesemondót 

könyvjutalomban részesítet-

tük. A két díjazott: Alvégi 

óvodából Grúber Hédi, Köz-

ponti óvodából Kővári Kris-

tóf. A jutalmakat a Sükösdi 

Óvodásokért Alapítvány 

finanszírozta, amelyet ez-

úton is köszönünk. 

Április 29-én köszöntöttük 

az anyukákat és 

a nagymamákat 

óvodánkban. 

Verssel, énekkel 

saját készítésű 

ajándékkal és 

virággal lepték 

meg az Édes-

anyákat a gyer-

mekek. Megható 

pillanatoknak 

lehettünk része-

sei a köszönté-

sek során. Két 

színházi progra-

mot szerveztünk 

áprilisban a 

Művelődési Ház 

épületében. Mindhárom 

korcsoport részt vett az elő-

adásokon. A két előadás 

közül egyet a Szülői Szerve-

zet támogatott anyagilag, 

amiért köszönetet mondunk.  

Április 29-én nagycsoporto-

saink ellátogattak a Flórián 

hét keretében a Bajai Tűzol-

tólaktanyába. Felülhettek a 

tűzoltó autókba, felpróbál-

hatták a védőfelszereléseket, 

megnézték hová érkeznek a 

hívások és még sok érdekes-

séget megtudhattak a tűzol-

tók munkájáról. A nap fény-

pontja természetesen az volt, 

amikor a szirénázó autóval 

tettek egy kört. 

Az idei nyáron az alvégi 

óvoda felújítására kerül sor. 

A vizes blokkok felújítása, 

burkolatcsere, és ablakcsere 

szerepel a tervekben.  

A felújítás miatt a Központi 

óvoda lesz nyitva a nyáron.   

Tájékoztatni szeretném a 

kedves szülőket, hogy 2016. 

június 20-tól lesz a nyári 

ügyelet. A takarítás, karban-

tartás miatt augusztus 1-19-

ig  mindkét  óvoda zárva 

tart. Nyitás augusztus 22-én. 

Ettől az időponttól már 

mindkét óvoda üzemel. 

Dudásné Grau Ágnes ÁMK 

igazgató 
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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 

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.  

Házi borverseny 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 

Sükösdi Kertbarát Kör keretein 

belül idén is meghirdettük házi 

borversenyünket. A versenyre 

2016. március 31-én (csütörtökön) 

18.00 órakor került sor. Ebben az 

évben 30 bormintát neveztek. A 

minták névtelenül kerültek a bíráló 

bizottság elé, melynek tagjai Bán 

Ferenc (elnök), Bán Dorottya, Soós 

Gergely, Gruber Attila és Győrfi 

Tamás voltak. Döntésük alapján a 

helyezések, eredmények 2016-ban 

a következőképpen alakultak: 11 

aranyérem, 7 ezüstérem, 7 

bronzérem és 5 oklevél. Bán Fe-

renc összegzése, bíztató szavai 

alapján ez az eredmény jó arány-

nak számít. Az aranyérmesek közül 

kiemelt eredménnyel végzett Tát-

rai József Kunleány fajtájú fehér-

bora és Gruber Attila Kékfrankos 

fajtájú vörösbora. Az egy héttel 

később, 2016. április 07-én megtar-

tott, vacsorával egybekötött ered-

ményhirdetés jó és vidám hangu-

latban telt el. 

A verseny résztvevőinek ezúton is 

gratulálunk az elért eredmények-

hez! 

Szabó Erika művelődésszervező 

Nemzeti Bor Maraton 
2016. május 13. és 22. között kerül 

megrendezésre a Nemzeti Bor 

Maraton, az év egyik legnagyobb 

országos közösségi és szabadidő-

sport rendezvénysorozata, melynek 

lebonyolításában idén községünk is 

részt vállalt. 

A Nemzeti Bor Maraton rendez-

vény egy tavalyi kezdeményezés, 

melynek lényege a nemzeti siker-

ágazataink – a magyar borok és 

sportok – összekapcsolása, népsze-

rűsítése, és az ország turisztikai 

vonzerejének növelése. Az idei 

2057 kilométeres maratonváltó 22 

borvidék 121 települését érinti 10 

nap alatt. A szakaszok előre leadott 

jelentkezés alapján futva és kerék-

párral is teljesíthetőek. A rendez-

vény 2016. május 13-án reggel 

rajtol Soltvadkertről, és még ezen a 

napon kijelölt útvonalon – az 54-

es, majd az 51-es úton haladva – 

érinti Sükösdöt (Hajós-Sükösd), a 

főszervezők számításai szerint 

délelőtt 10.00 óra felé. A rendez-

vény sükösdi állomása a főtéren 

lesz. Ingyenes futással, vagy kerék-

pározással bárki csatlakozhat a 

rendezvényhez lakóhelyének köz-

igazgatási határain belül! 

A rendezvény lezajlásáról bőveb-

ben a Sükösdi Napló következő 

számában olvashatnak.  

Szabó Erika művelődésszervező 

Fuss, hogy érezd: élsz!  
2016. március 22-én (kedden) tar-

tottuk a sükösdi származású Sipos 

János Fuss, hogy érezd: élsz! című 

könyvének helyi bemutatóját. A 

rövidfilmekkel, színes képekkel, 

érdekes és tanulságos történetekkel 

tarkított hangulatos könyvbemutató 

beszélgetés keretein belül zajlott. A 

szerzőt Dr. Cseh Béla kérdezte a 

könyv születéséről, hátteréről és 

témájáról. Az érdeklődők hasznos 

információkat hallhattak, tudhattak 

meg az emberi egészségről és vita-

litásról, a helyes táplálkozásról, az 

életmód- és szemléletváltásról, 

magáról az ÉLET ÍZÉRŐL. 

Szabó Erika művelődésszervező 

Mesedélelőtt 

A művelődési ház és a könyvtár 

közös szervezésének köszönhetően 

2016. április 02-án (szombaton) 

immár második alkalommal látoga-

tott Sükösdre Kassovitz László 

meseíró, mesemondó. A 

„Mesedélelőtt” elnevezésű prog-

ram keretein belül saját, Pamacs 

című meséjét adta elő az érdeklődő 

óvodásoknak, kisiskolásoknak, és 

kísérő szülőknek, majd végezetül 

egy népmese, A sündisznó feldol-

gozása követett.  

Kassovitz László 1954. június 13-

án született Budapesten. Nevét 

leginkább szabadúszó újságíróként 

ismerhette meg a nagyközönség, 

meséket 2004 óta ír és ad elő. Mű-

faját tekintve leginkább állatmesé-

ket, és versbe szedett népmeséket. 

Előadásmódját leginkább a játékos-

ság és a sziporkázó humor jellem-

zi.  

Szabó Erika művelődésszervező 

Könyvtári hírek 
2016. márciusa az Internet Fiesta 

hónapja volt. Ennek keretében 7 

program került megrendezésre a 

könyvtárban. A KönyvtárMozi 

keretében 2016. március 17-én az 

5. évfolyamosoknak a „Szent Péter 

esernyője”, 2016. március 18-án az 

óvodásoknak a „Vízipók-

csodapók”, 2016. március 23-án 

pedig a felnőtt korosztálynak a 

„Pacsirta” c. filmek lettek levetít-

ve. 2016. március 18-án a 6. osztá-

lyosoknak tartottunk előadást „E-

könyvek, e-folyóiratok és online 

könyvtárak” címmel. 2016. márci-

us 19-én Honfoglaló bajnokságot 

rendeztünk a fiatalabb kor-

osztálynak. 2016. március 

21-én Szerdahelyi Edit tar-

tott előadást a Kárpát-

medence 7000 éves régészeti 

feltárásairól. A programso-

rozat több, mint 150 fős 

látogatottságot ért el. 

2016. április 8-án a 8. évfo-

lyamosoknak tartottunk 

előadást az „Elektronikus 

könyvtárak” témakörében, 

az iskolai „Digitális Téma-

héthez” kapcsolódva. 

Bár későbbre lett meghirdetve, 

mégis már 2016. május 11-én elin-

dul az elsősorban nyugdíjasoknak 

szóló számítógépes tanfolyam. A 

maximális 15 fő jelentkező össze-

jött, így nem tudunk újabb érdeklő-

dőket fogadni. Remélhetőleg ez a 

tanfolyam is olyan sikeres lesz, 

mint a tavalyi volt  

2016. májusában megrendezésre  
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Április 2-án volt egyházközsé-

günkben a bérmálás. Dr. Bábel 

Balázs Kalocsa-Kecskemét érsek 8 

fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás 

szentségét. Ekkor áldotta meg a 

templom új csillárát, mely a hívek 

adományából készülhetett el.  

 

Május hónapban már este 7 órakor 

kezdődnek a szentmisék, előtte 

minden este 3/4 7-től májusi litáni-

át tartunk. 

Május 22-én a vasárnap délelőtti 

szentmisén lesz a harmadik osztá-

lyosok első gyónása. 

 

Június 5-én vasárnap lesz az idei 

évben az első áldozás, a vasárnap 

délelőtti ünnepi szentmise kereté-

ben. 

 

Június 4-én szombaton 16.30 óra-

kor Trianoni megemlékezés lesz a 

templomkertben. Szeretettel vá-

runk minden érdeklődőt! 
Lei János plébános 

 

Kick-Thai Boksz: 

A 2016. 04. 23-24-én a WFC Hun-

gary Open Interna-

t i o n a l 

Chapionships ver-

senyén Faddi Ta-

más Low-Kick 

kategóriában, Ka-

dét korcsoportban, 

75 kg, Nemzetközi 

bajnok. A verse-

nyen 3 nemzet 

harcosai, 222 ver-

senyző vett részt. 

A  K i c k - T h a i 

Boxing Team Baja 

SE 30 versenyzőt 

indított a küzde-

lembe. A sükösdi 

gyerekek ismét 

kiválóan szerepel-

tek. 

Június 26- július 1-

ig edzőtáborban 

"pihenhetik" ki a 

fáradalmakat a 

sportolók.  

Mezőfi András 

Birkózás: 

Gregus Barnabás 

a 2016. 03. 12-én 

Kiskőrösön meg-

rendezett XVI. 

Petőfi Kupa verse-

nyen I. helyezést 

ért el. 
A Popori Ottó 

Emlékversenyen I 

helyezést és 2016. 

04. 16-án a Baján 

m e g r e n d e z e t t 

Mogyi Kupán szin-

tén I. helyezést 

szerzett, kimagasló 

teljesítményéért a 

Legjobb Hazai 

Versenyző Kupát is megnyerte.             

Kusztorné Varga Edit szerk. 

Fogathajtás: 

2016. április 24-én az érsekhalmi 

fogathajtó versenyen a délelőtti és 

a délutáni futamokon idősebb Si-

pos Gábor az első helyezéseket 

sikeresen begyűjtötte. 

2016. április 30-án, az Orgovány 

Kupán 2. helyezést ért el. 

Kusztorné Varga 

Edit szerkesztő 

Úszás: 

A 2016. január 17

-én, Somborban 

m e g r e n d e z e t t 

nemzetközi verse-

nyen, a Polet Ku-

pán Kernya Kin-

cső Hanna 200m-

es hátúszásban 2., 

100m-es gyors és 

100m-es vegyes-

úszásban 3.-3. 

helyezést ért el. A 

Bajai Sportuszo-

dában megrende-

zett IX. EMEL 

KUPA Utánpótlás 

Úszóversenyen 2016. április 9-én  

100 m-es hátúszásban Kernya 

Kincső Hanna a 

Bajai Spartacus 

SC versenyzője-

ként 4. helye-

zést, 100 m-es 

gyorsúszásban 

és 100 m-es 

vegyes-úszásban 

8. helyezést ért 

el. 

Kusztorné Varga 

Edit szerkesztő 

Duatlon: 

A 15. Országos 

Karszó Duatlon 

B a j n o k s á g o n 

Kollár Blanka egyéniben 5. helye-

zést, csapatváltóban 2. helyezést 

ért el. A Balatonboglári Országos 

Duatlon Versenyen Blanka egyéni-

ben a 3. helyet, csapatban pedig a 

2. helyet érte el. Az Abonyi Orszá-

gos Duatlon Bajnok-

ságon az 5. helyen 

végzett. 

Kusztorné Varga Edit 

szerkesztő 

Maratonfutás: 

A Kikelet Félmaraton 

Futóversenyen 3-as 

váltóban társaival 

Kollár Blanka a 

21km-es távot 3. he-

lyen teljesítette. 

Futball: 

2016. Április 10 –én a 

Bajai LSE U10-es játékosaként 

nagy öröm ért. Budapesten a 

Groupama Arénában, a Ferencvá-

ros – Budapest Honvéd NB I-es 

mérkőzésén a focisták egyik felve-

zetőjeként szerepelhettem. Délután 

indultunk a Vasvári pályáról, a 

nagy eseményre csapattársaimmal 

és Csengő Lajos edző bácsival. 

Izgatottan vártam a találkozást a 

sztár, válogatott focistákkal. Ami-

kor megérkeztünk a Ferencváros 

kapitánya Thomas Doll fogadott 

bennünket. Bekísértek minket egy 

öltözőbe, átöltöztünk Fradi mezbe, 

majd az Aréna pályájára nyíló 

kapunál vártuk a  

játékosokat. Kő- 

papír- olló sorsolás-

sal dőlt el, hogy 

Budapest – Honvéd 

játékost fogok felve-

zetni. Bobál Dávid 

az U21-es válogatott 

játékos állt mellém, 

és vele léptem fel a 

pályára. Több ezer 

ember ült a lelátókon 

és szurkolt, éljenzett 

a saját csapatának. 

Külön szektorban tudtuk végignéz-

ni a mérkőzést, melynek eredmé-

nye 2:1 a Fradinak. A hangulat 

nagyon jó volt, remekül éreztem 

magam. Fáradtan és hatalmas él-

ménnyel jöttem haza, amit soha-

soha nem fogok elfelejteni!             

Kiss Kornél 3.a osztály 

 

kerülnek a könyvtári vetélkedők is, 

melyeken remélhetőleg valameny-

nyi általános iskolai évfolyamból 

lesznek versenyzők. Az alsósoknak 

rövid olvasmányokból lesznek 

kérdések, a felsősöknek viszont 

nem kell külön felkészülniük, min-

den az internetes keresési készsé-

geiken fog múlni. Valamennyi 

résztvevőnek apró ajándékokkal 

szeretnénk kedveskedni. 

2016. nyarán továbbra is szeret-

nénk folytatni a vetítéseket, főleg a 

nyugdíjas korosztálynak. A filmek-

ről a http://konyvtarmozi.hu/

filmekMufaj.aspx weboldalon 

kaphatnak tájékoztatást. 

Továbbra is szeretettel várja ked-

ves látogatóit a könyvtár és a 

KönyvtárMozi!  

 

Szerletics Róbert könyvtáros 

 

Az idei évben május 28-án szom-

baton tartjuk az egyházközség 

cserkészek által szervezett hagyo-

mányos bálját, melyre szeretettel 

várjuk a szülőket, fiatalokat. 

Jegyek vásárolhatóak a cserkész-

vezetőknél május 25-ig 2500 Ft/db 

áron. 

Az idei évi cserkésztábor vár-

ható időpontja : 

- nagy cserkészeknek: augusztus 3

-12 között 

- kiscserkészeknek: aug.: 8-12 

között 

- tervezett helyszín: Mecsek keleti 

része 

További részletek rövidesen. 

Cserkészvezetők 

http://konyvtarmozi.hu/filmekMufaj.aspx
http://konyvtarmozi.hu/filmekMufaj.aspx


 

 7 

 

Még egyszer teszünk 

egy kitérőt, most arról, ami ugyan 

nem része a játéknak, de szorosan 

hozzá tartozik, a csapat felszerelé-

séről lesz szó. A szólás szerint nem 

a ruha teszi az embert, de a tapasz-

talat szerint az is, kár lenne tagad-

ni.  

A csapat „ruhája” a felszerelése: 

szűken a cipő, a sportszár, a nad-

rág, a mez és a melegítő. Egyálta-

lán nem mindegy, hogy milyen 

benyomást kelt megjelenésével a 

csapat, amikor kifut a pályára. 

Hatással van a nézőkre, még az 

ellenfélre is, a színek megválasztá-

sa, összhangja is fontos. A jó ösz-

szeállítás igényes, kulturált háttér-

ről tanúskodik. Nem véletlen, hogy 

manapság a sportfelszerelések 

piaca a legnagyobb profittal bírók 

egyike. Vevőköre az óvodásoktól 

az öregfiúkig kifogyhatatlan, sikk 

ma még az utcán is a márkás hol-

mi, megállíthatatlan a méregdrága 

márkák versenye. Örömömre ma a 

legkisebb egyesületeknél is olyan 

minőség van jelen, amiről mi ál-

modni sem tudtunk, ezért lépjünk 

vissza az időben hetven évet és 

nézzük meg, hogy volt ez nálunk a 

kezdeteknél.  

A háború előtti alkalmanként ösz-

szeálló csapatunk felszerelése is 

alkalmi volt. Biztosnak csak a 

cserkész egyenruha felső zubbonya 

látszik, minden más, ahogy össze-

jött. A háború után 1946-ban állt 

fel az új csapat, Korin János posta-

mester kitartó munkájának és fut-

ballszeretetének köszönhetően. 

Csapata volt, a csontszegény or-

szágban a felszerelésére nem volt 

pénz, ám egy nem mindennapi 

ötlet segített. A postamester úrnak 

jó kapcsolatai voltak a Szegedi 

Nemzeti Színháznál és közösen 

találták ki a pénzszerzés módját. A 

futballisták – a Sükösdi Leány 

Egylet tagjaival - megtanulták és 

bemutatták Erdélyi Mihály 

„Csókos regiment” című énekes, 

táncos operettjét a békebeli huszár 

életről. A műkedvelő előadásnak 

nagy sikere volt, többször is előad-

ták a moziban, ám a bevételek nem 

látszottak elegendőnek, ezért átruc-

cantak Nemesnádudvarra is. Egy 

ma is élő huszár szerint a fellépés 

valamilyen nézeteltérés folytán 

ütközettel végződött, a bevétel 

azért összejött, amelyből megvásá-

rolták a képünkön látható csapat 

felszerelését. Fehér mez, fekete 

csíkkal, fekete nadrág és sportszár. 

A garnitúra 11 darabos volt, kiegé-

szíteni nem lehetett, még akkor 

sem, ha lett volna rá pénz. Csere 

esetén a mezt le kellett húzni és 

átadni a belépő játékosnak. A me-

zeket mindenki hazavitte, otthon 

mosták, javították. Nadrágot még 

lehetett hozzá keríteni, az akkori-

ban népviseletnek számító „klott 

gatyát”, amelyet térdig érő bő szár-

ral varrtak, nem egyszer elszakadt 

benne a gumi, kényes helyzetbe 

hozva ezzel gazdáját, miután a 

bokájánál kötött ki. A biztonsági 

szoros második alsót akkor még 

nem találták ki. A kapusoknak 

kötelező volt a fekete viselet, vat-

tával bélelt, vastag nadrágban véd-

tek, könyök és térdvédő nélkül fel 

sem mentek a pályára, a napfény 

ellen még Tajdina János is a 

„smicisapkát” használta. Amikor a 

mozi sporthíradójában először 

láttuk Grosits Gyulát könnyű feke-

te nadrágban, minden védőeszköz 

nélkül röpködni, csak ámultunk, 

hogy így is lehet. Kesztyűt még a 

válogatott kapusaink kezén sem 

lehetett látni. A sportszárakkal 

mindig baj volt, a bokánál véget 

értek, egy pertli tartotta a talp alatt, 

és hamar elszakadt. A térdnél nem 

volt gumírozott, madzaggal, vagy a 

dunsztos üveg zárógumijával lehe-

tett rögzíteni. Később ezen a boka-

gumi segített, amely a zoknihoz 

szorította. A legendás fekete-fehér 

kollekció 1952-ig szolgált.  

Következzenek a cipők. Vastag 

marhabőrből készültek, kemény 

b ő r t a l p p a l ,  b ő r s z e g e k k e l 

(stoplikkal), a cipő orrészében 

hajlított lemez betéttel. Akit ezzel 

sípcsonton találtak, örülhetett, 

hogy nem került kórházba. Súlyuk 

minimum háromszorosa volt a 

maiakénak. Folyamatos javításuk, 

foltozásuk természetes volt. Új 

cipőre nem tellett, az már jó év 

volt, ha egy-két párat sikerült be-

szerezni, s a boldog tulajdonostól 

örökölni. Én Bajai Péterét kaptam 

meg 1952-ben, két számmal na-

gyobb volt, mint a lábam, nyáron 

is rá kellett húzni pluszként egy 

pár vastag gyapjú zoknit, hogy ki 

ne lépjek belőle. Ennek ellenére 

kitüntetésnek számított, hogy alig 

15 évesen megkaphattam.  

Folytassuk a játékszerrel, a labdá-

val, amelyből három darab volt. 

Kettő az edzéseken szolgált, a 

harmadik a féltve őrzött meccs 

labda, ötös méretű, ma sem tudom, 

hogy minek alapján számozták. 

Kézzel varrott elég durva bőrből 

készült, kb. 12 cm hosszú és két-

három centiméter széles szeletek-

ből.  A bajok mindig a varrás men-

tén jelentkeztek, az első, borjújárá-

si pályán gyakran kiszúrta a király-

dinnye tüske. Volt belőle bőven. 

Czobor János játékosunk suszter 

volt, a tűt, szurkos cérnát mindig 

hozta magával, ha úgy adódott, 

mérkőzés közben is szolgálatba 

helyezte magát. Szerencsésebb 

esetben csak a felfújható belsőt 

kellett cserélni, pumpa mindig 

akadt. A külsőt fűzős megoldás 

zárta, ha valaki fejelés közben 

ezzel találkozott, azt megemleget-

te. Esős, sáros időben a bőr átázott, 

a súlya rendesen gyarapodott. Le 

kellett ereszteni, megszárítani és 

zsírral bekenni.  

A „régi idők focija” és a vele járó 

szegénység nálunk 1960 táján ért 

véget, a sükösdi futballban új 

időszámítás kezdődött, köszönhe-

tően a Hosszúhegyi Állami Gazda-

ság fejlődésének és anyagi támoga-

tásának. Tellett már új garnitúrák-

ra, melegítőkre, cipőre, edzéseken 

mindenkinek jutott labda, ami 

környékünkön egyáltalán nem 

számított természetesnek. A csú-

csot az „ADIDAS” márka megjele-

nése jelentette kiváló minőségével. 

Beszerzése szinte lehetetlen volt, 

az NB.I-es csapatok is Nyugatról 

hozták be. A megyei csapatok 

versenyt futottak, hogy ki jelenik 

meg benne először. Megoldást a 

jugoszláviai boltok bőséges válasz-

téka kínálta. Az „áru” áthozatala 

viszont csempészetnek számított, 

megyénk egyik északi csapatának 

vezetője megkockáztatta, de fenn-

akadt a vámvizsgálaton, bűncse-

lekményéért hat hónap felfüggesz-

tett börtönbüntetést kapott. Én 

óvatosabb voltam, a járható utat 

választottam, kis kerülővel. Ami-

kor Budapesten a Váci utcában 

megnyílt az ország első Adidas 

boltja, százak álltak hetekig sor-

ban, hogy bejussanak. Engem 

Boskovics Jenő újságíró barátom 

bevitt a hátsó bejáraton, és a rak-

tárban megköttetett az üzlet. A 

borsos számla mellett néhány kar-

ton pezsgő felárral. A gyönyörű 

piros-fehér garnitúrával ugyan 

másodikak lettünk a megyében, de 

amikor kivonultunk benne Kiskő-

rösön, a játékunk mellett az akkor 

középkorú szertáros nőtől kaptuk a 

legnagyobb elismerést: Sükösd a 

megye legjobban öltöztetett csa-

pata. Ennyi idő után is köszönjük! 

 Az első fényképen az 

„operett huszárok” és a honleány-

ok láthatók, álló sor balról jobbra: 

Bajai József, Seregi János, Pusztai 

Mihály, Radics Mihály (Zsugora 

Misi), Bachmann János, Kovács 

József. Ülnek: Szerletics János, 

Sudár Erzsébet, Farkas György, 

Belházi Manci, Kurin János pos-

tamester, Ligeti Sándor, Petres 

Erzsébet, Kovács Ferenc, Bajai 

Péter. Közülük még hárman élnek: 

Seregi János, Ráczné Sudár Erzsé-

bet és Petres Erzsébet. Isten éltesse 

őket! 

 A második képen a futball-

csapat az első „igazi” felszerelés-

ben, balról jobbra: Bajai Péter, 

Bachmann János, Rácz József, 

Lógó András, Rozmanicz József, 

? ? ? ,  F a r k a s  G y ö r g y , 

Hirschenberger József, Bujdosó 

József, Hunyák József, Bajai Jó-

zsef. Közülük - tudomásom szerint 

- csak Bujdosó József él, neki is jó 

egészséget kíván: 

Varsányi József 

„???” A játékost nem sikerült azo-

nosítani, többek szerint az akkori 

sükösdi káplán. 

A sükösdi futball története 23. rész 
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sárnap és ünnepnapokon 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 

Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet. 

A település– és mezőőr elérhetősége: 

Faddi József 70/334-8799 

Anyakönyvi hírek 2016. 02. 24-tól 2016. 04.28.-ig 

Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 

Születtek: 

Nagy Nándor ( anyja neve: Bencses Anikó ) 

Farkas Flóra ( anyja neve: Gombár Ildikó) 

Takács Ármin ( anyja neve: Lévai Marietta) 

Szerletics Petrik ( anyja neve: Németh Éva) 

Czike Zuriel( anyja neve: Lojek Szilvia) 

Bartok Zalán ( anyja neve: Németh Nikolett) 

Matéz Márkó ( anyja neve: Bujdosó Adrienn) 

Házasságot kötöttek: 

Istella Orsolya - Nagy Csaba 

Zsiga Dóra - Lakatos Zsolt 

 

Gratulálunk! 

 Eladnám nagyra nőtt szobanövényeimet.  

 Érd.: 15-17 óra között - 79/364-098 

 Eladó kétkerekű elektromos kerékpár 06307694359  

 Bakelit hanglemezeket kere-

sek.06-70-632-3909  

 Sükösdön sorházi lakás eladó. Tel.: 

70-333 6316, 70-333 6302 

Siposné Kerekes Melinda könyvelő 
Mobil: 36(30) 456 2669 

6346 Sükösd, Deák F. u. 46. 

Tel./fax:36(79) 364 138 

E-mail: snekm@t-online.hu 

Gazdasági társaságok, egyéni vál-

lalkozók, őstermelők részére teljes körű könyvviteli szol-

gáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, 

gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, környezetvédelmi ter-

mékdíj...mindez kedvező áron! 

Adóbevallását 2000Ft-ért elkészítem! 

Lakossági hirdetéseiket 5 szóig díjmentesen megjelentethetik a Sükösdi Naplóban! 

Szennyvízszippantás: 06/30/392-3493 

 

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a helyi civil szervezetek 

működését! 

Elhunytak:  
Katus Sándorné született: Hostyánszki Anna Etelka 86 éves  

Bajai György 56 éves  

Kusztor Jánosné született: András Erzsébet 82 éves 

Szabó István 79 éves 

Lógó Józsefné született: Szerletics Julianna 68 éves 

Szerletics Istvánné született: Kovács Teréz  79 éves 

Zsinor Andrásné született: Boldizsár Julianna  77 éves 

Tóth Dánielné született: Király Margit Veronika 89 éves 

Veszelovszki Lajosné született: Batári Erzsébet 68 éves 

Tóth Gyuláné született: Hunyák Julianna 87 éves 

Gajári József 84 éves 

 

Részvétünk! 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

Vállaljuk udvari szennyvízvezeték építését, anyaggal 

együtt, garanciával. 

Munka díja: 2000 Ft-tól, betonvágás, betontörés 

(anyagminőségtől és átmérőtől függő) 

Referenciamunkának Dávod és Hercegszántó községben 

végzett 1800 ingatlanra történő bekötést tudjuk felmutatni. 

Cégünk: DUNA FÖLDMUNKA Bt. 6500 Baja, 

Platánfa u. 27/b 

Munka végzéséhez megfelelő engedélyekkel, bejegyzések-

kel és szakmai végzettséggel, valamint jelentős gyakorlati 

kivitelezéssel rendelkezik. 

Elérhetőségeink:  
Kazy Ákos +36-30-9572192 

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

Seregély Mihály +36-30-5359 833 

 

Gyászoló családunk nevében köszönöm mindazok támogatását, akik 

mellettünk álltak férjem elvesztésekor. Bajai Györgyné 

 

Megnyitott a sükösdi húsbolt! 
A Dózsa György út 130. szám alatt, a megszokott helyen várjuk 

Kedves Vásárlóinkat! 

Térjen be hozzánk és tekintse meg széles választékunkat, 

kedvező árainkat! Figyelje akcióinkat! 
Kínálatunkból: 
 tőkehúsok: 

  sertés,  

  marha, 

  baromfi 

 töltelékek                                  Balogh Szabolcs üzletvezető 

                                                                          Tel.: 70-319 2525 


