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1982 óta rendezik meg a párizsi Notre 
Dame ( „Mi Aszonyunk”) katedrális és az 
ettől délnyugatra fekvő Chartres-i székesegy-
ház közötti pünkösdi zarándoklatot. A két 
templom közötti 98 km-t gyalogosan teszik 
meg a résztvevők három nap alatt. Az idei 
évben a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyé-
ből ötven fiatal, közülük harminc sükösdi, 
utazhatott a híres zarándoklatra. Június 11-én 
szombaton reggel 6 órakor kissé fáradtan, de 
tele kíváncsisággal és izgalommal toporog-
tunk Párizsban a Notre Dame előtt. Utolsó 
erőcseppként elfogyasztottuk az itthonról ma-
gunkkal vitt jó sükösdi Dezsericzky kalácsot, 
és vártuk a szervezők útmutatását az indulás 
előtt. A székesegyház püspöke áldással indí-
totta útjára a hétezer fiatalból álló csapatot. A 
világ számos országából érkeztek zarándokok 
ezúttal is a programra. A hömpölygő tömeg-
ben láttunk angol, ír, kansasi, német, mexikói, 
spanyol, francia, lengyel zászlót. Büszkék 
voltunk, hogy Magyarországot a mi csopor-
tunk képviselhette. Az első etap egy 20 km-es 
szakasz volt, mialatt Párizst hagytuk magunk 
mögött a maga sajátos nyüzsgésével, forgata-
gával. A szervezők körültekintésének köszön-
hetően, ekkorra már rendezett csapattá szerve-
ződött a 198 különböző csoportból álló sereg. 
Ekkor és ezután is minden, hosszabb-rövidebb 
megállónál frissítő ásványvízzel, almával erő-
sítették a résztvevőket. Az első napot 40 km 
megtételével zártuk. Közülünk is többen be-
gyűjtve az első vízhólyagokat, sántikálva, 
bicegve érkeztek meg a francia erdők közelé-

be felállított sátortáborba. Bár ezen az éjsza-
kán ugyancsak hideg volt ( 5 fok), a vacsora 
elfogyasztása után senkit sem kellett álomba 
ringatni. A pünkösdvasárnap ránk köszöntő 
reggelben a legerősebbek és legkitartóbbak 
folytatták az az napra kijelölt 36 km-t. A se-
besültek kis ideig még a buszon regenerálód-
tak, majd az egyes csatlakozási pontoknál 
lestük a magyar zászlót és igyekeztünk lelket 
önteni egymásba a folytatáshoz. A nap végére 
ismét teljes lett a magyar csapat, és ki-ki ere-
jéhez mérten kivette részét a túra ezen szaka-
szából is. A befejező nap 22 km-ét szinte min-
denki bevállalta. Ami talán annyival köny-
nyebb volt, hogy itt egész úton magunk előtt 
láttuk a Chartres-i katedrális magasodó tor-
nyait. Hangos énekszóval érkeztek meg a cél-
ba a zarándokok, amikorra is már tízezer fősre 
gyarapodott a létszám. A záró szentmise után 
fizikálisan ugyan kimerülve, de lelkileg feltöl-
tődve indultunk vissza busszal párizsi szállás-
helyünkre. Az előttünk álló másfél napban 
igyekeztünk felkeresni a város nevezetessége-
it és minél több információt begyűjteni a ren-
geteg kultúrát, művészetet, tudományt hordo-
zó Párizsról. Azt hiszem mindannyian felejt-
hetetlen élményekkel indulhattunk haza és 
hosszú éveken át őrizni fogjuk a Párizsban 
töltött egy hét emlékét. 

Köszönet Bányai Gábornak a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnökének, aki jelentős 
összeggel támogatta a megyebeli fiatalok za-
rándoklaton való részvételét. 

Tamás Márta cserkészvezető 

Sükösdi fiatalok a Párizs-Chartres-i zarándoklaton...  

Szeretettel meghívjuk a község lakosságát és minden érdek-
lődőt a 2011. július 29-30-31-én a sportpályán megrende-

zésre kerülő Anna-napok rendezvénysorozatra!  
(A részletes programot szórólapokon eljuttatjuk Önökhöz.)                                     Szervezők 
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Tájékoztató  a 2010/2011-es nevelési évről a Sükösd-
Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Tagóvodájában 
Az idei nevelési évet 108 gyermekkel indítottuk és 123 fővel zártuk. 17 
gyermek kezdte meg év közben az óvodai életét. Óvodánkénti megosz-
lásban jelenleg a Központi óvodában 64 fő, az Alvégiben 59 fő részesül 
óvodai nevelésben.  
Két kiscsoportunk létszáma folyamatosan bővült az év során, év végére 
elérték a 28, illetve a 25 létszámot. Elmondhatom, a beszoktatás zökke-
nőmenetesen lezajlott szinte minden új kisgyermek esetében. Szívesen 
járnak óvodába, jól érzik magukat nálunk, a szülők bizalommal fordul-
nak hozzánk. 
Kiemelt nevelési feladataink voltak:   
1. A kompetencia alapú óvodai nevelés fenntartása a középső és nagy-
csoportokban: Új módszerek, eljárások alkalmazása. A program mellék-
letét képező gyűjtemények, módszertani segédanyagok, projektek, a 
Témahetek, Jó gyakorlat beépítése a csoportok nevelési terveibe,      
Munkára nevelés, A módosított nevelési program szerinti tervezés – IPR 

alkalmazása. 
2.  IPR program működtetése a program szerint 
A kompetencia alapú óvodai nevelés fenntartásának lényege: a tavaly 
bevezetett program nevezett csoportokban történő teljes körű alkalmazá-
sa, dokumentálása a csoportnaplóban, a pályázatban foglalt kötelezettsé-
geknek megfelelően. A megfelelő jelölések használata a dokumentu-
mokban. 
A kompetencia alapú óvodai nevelés megteremteti annak lehetőségét, 
hogy a gyerekek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, a saját 
tevékenységükön keresztül szerezhetnek tapasztalatokat.A témahetek, 
három hetet meghaladó projektek mind a négy csoportban nagyon jól 
sikerültek. A szülők is sokszor ámulattal nézték egy-egy téma feldolgo-
zásának produktumait. 
Elsődleges célunk a képességfejlesztés (értelmi, szociális, kommuniká-
ciós, testi képesség). A nevelési területek a 4 őselem, a TŰZ, VÍZ, 
FÖLD, LEVEGŐ komplex fejlesztési tervek köré csoportosulnak.  

2011. április 13. /rendkívüli ülés/: 
A képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az 
előterjesztés szerint jóváhagyta. 
2011. április 18.: 
A Képviselő-testület napirend előtt meghallgatta Szerletics János 
sükösdi lakos panaszát, az ügy felelőseként kijelölte Siposné 
Kerekes Melinda tanácsnokot. Elfogadták az önkormányzat 
2010. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást, az előző évről 
származó szabad pénzmaradvány 24.962.114 Ft, mellyel meg-
emeli a 2011. évi költségvetési előirányzatot. A 2011-2014 évek-
re szóló Gazdasági programot elfogadta a testület. Megtekinthető 
a település honlapján. A jegyző tájékoztatta a képviselőket a ze-
nés, táncos rendezvények megváltozott engedélyezési szabályai-
ról. Új fénymásolót bérel a Sükösd- Érsekcsanád ÁMK, a belte-
rületi utak kátyúzását Bőthe Zoltán helyi vállalkozó nyerte el. 
Legelő művelési ágú területcseréről döntöttek a képviselők. A 
jegyző részletes tájékoztatást nyújtott az ivóvízminőség-javító 
projektről. A Sükösd- Érsekcsanád ÁMK intézményeinek felújí-
tása tárgyában hozott döntés módosítása vált szükségessé hiány-
pótlás teljesítése körében az érsekcsanádi iskola vonatkozásában. 
2011. április 28./rendkívüli ülés/: 
Az önkormányzat pályázatainak benyújtásáról döntött a testület a 
Sport és egészségnap, valamint a Sükösdi Anna Napok rendezvé-
nyekre. A képviselők biztosítják az útiköltséget 30 gyermek ré-
szére a Gyermekétkeztetési Alapítvány 2011. május 8-i budapes-
ti rendezvényén történő részvételhez. Az Anati Kft. által az Ifjú-
sági Ház használatáért fizetendő bérleti díjról született határozat. 
2011. május 6. /rendkívüli ülés/:  
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2011. évben nem vesz 
részt a település a bajai kistérségi Bácskai Vágta rendezvényen. 
A képviselők úgy foglaltak állást, hogy azokat a kulturális ren-
dezvényeket támogatják, melyeknek közvetlen élvezője a 
sükösdi lakosság.  
2011. május 18.: 
Módosította a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetést az év 
közben előforduló gazdasági események miatt. Elfogadták a 
2011. évi közbeszerzési tervet is. Sükösd lesz a székhelye a 
2008. óta 14 település összefogásával működő szabálysértési 
igazgatási társulásnak, melynek szakmai vezetője Sükösd jegy-
zője lesz. A Miliás Orvosi Szolgáltató Bt. végzi 2014. dec. 31-ig 
továbbra is a sükösdi önkormányzat alkalmazottainak foglalko-
zás- egészségügyi vizsgálatait. Beszámolt a jegyzői gyámhatóság 
és a gyermekjóléti szolgálat a 2010. évi működésükről. Pedagó-

gus napi jutalmakat hagyott jóvá a Képviselő-testület. A 

Sportcsarnok új padlóburkolatára védőburkolat kerül az ott ren-
dezett ünnepségek alatt. Sükösd felmondta az ivóvízbázis minő-
ségjavító programra létrehozott önkormányzati társulási tagságát 
a vállalhatatlan magas önkormányzati önerő és a tervezett mű-
szaki megoldás miatt. 30 rászoruló gyermek 45 napon át tartó 
nyári gyermekétkeztetését vállalta a település, melyhez az állami 
költségvetés 50 %-os támogatást ad. Módosult a közterület hasz-
nálati rendelet: az engedéllyel rendelkező házaló kereskedelmet 
folytatóknak napidíj megfizetése után van lehetőségük a telepü-
lésen kereskedelmi tevékenységet folytatni. A sükösdi közbiz-
tonság erősítésére az önkormányzat alapítványt tervez létrehozni 
annak érdekében, hogy magán- és jogi személyeknek is legyen 
lehetősége a polgárőrség, településőrség, körzeti megbízotti szol-
gálat feladatellátásának támogatására. A három önkormányzati 
tanácsnok beszámolt munkájáról. 
2011. május 31.: 
A 2007. augusztus 1-től működtetett Sükösd- Érsekcsanád Köz-
oktatási Intézményfenntartó Társulást megszünteti  Képviselő-
testület 2011. szeptember 1-től feltételhez kötötten: amennyiben 
a bajai Bányai Júlia Vendéglátóipari és Szakképző középfokú 
oktatási intézményével sikerül megállapodnia az egységes iskola 
létrehozásában. Ez az új oktatási szervezeti forma a közoktatási 
intézmények közös igazgatását jelenti, az intézmények működte-
tése és fenntartása továbbra is a sükösdi nagyközségi önkor-
mányzat feladata. A sükösdi gyermekek változatlanul továbbra is 

Sükösdön járhatnak óvodába, általános iskolába. Ha sikerül meg-
állapodni a feladatátadásában, a változtatás jelentős többletbevé-
telhez juttatja a sükösdi önkormányzatot. Eldőlt, mely tanulók 
kapják az Év sportolója és az Év diákja címet. A Képviselő-
testület a Sükösdi Polgár- és Vagyonvédelmi Egyesület további 
üzemanyag támogatásáról döntött. Egy sükösdi családnak tűzeset 
miatti vis maior visszatérítendő támogatást ítélt meg a testület. 
Módosították a Gara gesztorságával működő Térségi családsegí-
tő és gyermekjóléti szolgálat társulási megállapodását. Karban-
tartási keretet hagytak jóvá 3 nyílászáró cseréjéhez.  
Sükösd településrendezési tervének módosítására készülve vár-
juk a lakossági bejelentéseket. Azok, akik építményükkel, tel-
kükkel kapcsolatban elképzeléseiket korábban nem tudták meg-
valósítani a jelenlegi rendezési tervi előírások miatt, jelezhetik 
újra igényüket. Az építési jogszabályok betartásával megvizsgál-
juk, hogy a kérések a rendezési terv módosításával teljesíthetők-
e. Hivatalunkban Rigó Éva ügyintézőnél jelezhetik kéréseiket 
munkaidőben, 2011. július 31-ig. 

Bánné Dr Raffai Gyöngyi Sükösd Nagyközség jegyzője 

Polgármesteri Hivatal hírei 
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Az idei nevelési 
évben is ered-
ményes volt a 
képesség kibon-
takoztató- fel-
z á r k ó z t a t ó 
programra be-
nyújtott pályá-
zat (IPR). Az 
óvodában 27 
h a l m o z o t t a n 
hátrányos hely-
zetű (hhh) gyer-
mek részvételé-
vel történt a 

felzárkóztató program megvalósítása. A pályázat kötelező eleme az 
óvoda-iskola átmenet segítése. Az év során közel 20  közös programot 
szerveztünk együtt az iskolával, a leendő elsős tanítókkal. A programo-
kon több alkalommal szülők, gyerekek együtt vehettek részt. Megismer-
kedhettek a leendő tanítókkal, az iskola épületével, betekintést nyerhet-
tek az oktatásba. Véleményem szerint az óvoda –iskola program nagy-
mértékben megkönnyíti a leendő elsősök számára az átmenetet, hiszen 
nem idegenként lépik át az iskolát, hanem, ismerősökként fogadják őket.  
A pályázat lehetőséget teremt arra is, hogy a szociális hátrányok enyhí-
tése mellett különböző programokat szervezzünk, amelyen a többi gyer-
mek is részt vehet. De az elsődleges célja a programnak természetesen 
az, hogy a családok szegénysége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen 
hátrányt az óvodai nevelés során.  

Két új programot indítottunk az idei évben.  MOCORGÓ címmel 
nagycsoportosok részére heti egy alkalommal tartottunk fejlesztő foglal-
kozásokat mozgás, vizuális, zene-ovi, drámajátékok tartalommal. Szíve-
sen vettek részt a gyermekek ezeken a foglalkozásokon, a szülők is 
örömmel fogadták a kezdeményezést.  RINGATÓ programunkkal a 
leendő ovisoknak és szüleiknek kínáltunk lehetőséget az ismerkedésre, 
játékra, énekelgetésre. Sajnos a kezdeti lelkesedés után nagyon kevesen 
látogatták a programot, év végére el is fogytak az érdeklődők.  Gyerme-
keink több óvodán kívüli rendezvényen szerepeltek: az adventi időszak-
ban Baján, illetve a Falukarácsonyon léptek fel nagycsoportosaink és 
néhány középsős gyermek. Nagyon jó hangulatban telt el a májusi Csa-
ládi sportnapunk. Soha nem volt még ilyen magas a részvétel, mint az 
idei évben. Zenés, táncos előadásokkal, ügyességi játékokkal színesítet-
tük a közös együttlétet. Nagy népszerűségnek örvendhettek az 
ANGIE’S TÁNCKLUB tagjai, különösen a legapróbbak, akik többségé-
ben a helyi óvodába járnak. A Gyermeknapot együtt ünnepeltük az Al-
végi óvodában. Volt ugráló vár, arcfestés, bohóc, lufi hajtogatás, egy-
szóval minden, ami ezen a napon egy kisgyermeknek jár. Évek óta ha-
gyomány, hogy a szorgalmi idő befejezése után kirándulni megyünk a 
középső- és nagycsoportosokkal. Június elején kisvasutas kirándulást 
szerveztünk a Gemenci erdőbe. A vonatozás mellett nagy élményt jelen-

tett a gyermekek számára a vonatból megfigyelt vaddisznókonda. A 
vadmegfigyelőt körbe sétálva tapasztalhattuk, hogyan védi gidáit őz 
mama, örültünk, mikor a kerítés közelébe oda merészkedett a szarvas 
hatalmas agancsaival, a vaddisznó család csíkos hátú kismalacaival. 
Reméljük, sikerült maradandó élményt nyújtani a gyerekeknek.  

Angol szakköröseink május végén bemutatták szüleiknek, mit tanultak 
az év során. Heti egy alaklommal tartottuk a nyelvi szakkört. Év végi 
programjaink közül kiemelném az évzárókat, a nagyok búcsúzását az 
óvodától. Meghatottan néztük, ahogy a legnagyobbak elköszöntek az 
óvodától, óvó néniktől dadus néniktől, pajtásaiktól. Reméljük és bízunk 
abban, hogy megállják majd a helyüket az iskolában is. Összesen 24 
gyermek búcsúzott el az óvodától. Márciusban megtörtént a jövő évre 
szóló beíratás. 30 gyermeket írattak be, közülük 20 gyermek decemberig 
betölti a 3. életévét, 10 fő január és május 31 között lesz 3 éves. Létszá-
munk várhatóan stagnál, normatíva igénylés szempontjából valamelyest 
emelkedik az idei évhez képest. 

Úgy érzem, tartalmas, eredményes nevelési évet tudhatunk magunk 
mögött. A munkatervben tervezett feladatainkat, nagy részben sikerült 
megvalósítanunk. A gyermekek képességszint mérésének eredménye, a 
szülők pozitív visszajelzése bizonyítéka annak, hogy óvónőink jó mun-
kát végeztek. Ezúton szeretném megköszönni minden kollégámnak, 
munkatársamnak azt az áldozatos munkát, amit gyermekeink fejlődése 
érdekében végeztek. 

Dudásné Grau Ágnes óvodavezető 

Az óvodai alapítványról 
2005-ben többen úgy gondoltuk, konkrét célokat megfogalmazva, 

hogy hozzunk létre az óvodának egy alapítványt. Így valósult meg 2005 
májusában a Sükösdi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány, melynek 
adószáma: 18367629-1-03. 

Az alapítvány célja: Az óvoda eszközeinek fejlesztése (játékok, hang-
szerek, sportszerek, bútorok, technikai eszközök, vizuális neveléshez 
szükséges eszközök); Mese-mondó versenyen résztvevők díjazása; 
Sportnapon résztvevők díjazása; Kirándulások útiköltségének finanszí-
rozása; 

Bármilyen pénzbeli felajánlást köszönettel veszünk, így az alapítvány 
megalakulása óta az évenként megrendezésre kerülő óvodabál a teljes 
bevételét felajánlja. Évről-évre gyarapodik a „befektethető” vagyon. 
Először udvari játékokkal bővítettük mindkét óvodát, ami közel milliós 

beruházásnak számított. Majd mindkét óvodában egy-egy csoport aszta-
lait-székeit tudtuk lecserélni. Az idei évben pedig egy csoport teljes 
bútorzatát készíttettük el helyi vállalkozó közreműködésével. Ezt a bú-
torzatcserét szeretnénk minden évben folytatni, amíg teljesen felújítjuk 
és ezzel szépítjük, modernizáljuk óvodánkat. 

Második éve lehetővé vált, hogy az adó 1%-át is utalhatják az alapít-
ványnak. Ezúton is szeretném megköszönni az ilyen módon befolyt sok 
felajánlást! 

Egyet sose felejtsünk el: A gyermekekbe fektetett idő, energia, pénz 
sose haszontalan, az aratást lehet, hogy nem mi végezzük, de a plántálás 
előbb-utóbb meghozza gyümölcsét!  

Bócsa Barnabásné a Sükösdi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány 
kuratórium elnöke 

Befejeződött a 2010-2011. tanév. A tanévben végzett munkáról és 
eredményekről tanúskodnak versenyeredményeink. 

 2010.augusztusában a IV. Energoteam Kupa -2010 Országos Amatőr 
horgászverseny Gyermek kategóriában III. helyezést ért el Tamási Sza-
bolcs. Ez a verseny Ibrányban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt. 
Szabolcs a sport TV adásában is szerepelt. A foktői Magyar László Hé-
ten szép eredmények születtek. Soós Boglárka az alsós szavalóverse-

nyen és az alsós helyesírás versenyen I. helyezést ért el. Felkészítő taná-
ra: Makó Péterné tanítónő. Az alsós matematika versenyen II. helyezést 
ért el Bencses Máté 3. osztályos tanuló. Felkészítő tanára:Németh Móni-
ka tanítónő. Az angol versenyen a sükösdi csapat 3. helyezést ért el. 
Tagjai: Rogács Róbert, Regős Péter, Sapkás Dániel, Pék László. Felké-
szítő tanáruk: Felső Zita tanárnő. 

A Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2011. június 
6-án Kecskeméten a Megyeházán ünnepélyes keretek között 
Dudásné Grau Ágnes óvodai intézményegység vezető részére példa-
értékű vezetői, pedagógiai munkájáért PRO EDUCATIONE díjat 
adományozta. Gratulálunk! 

Versenyeredményeink 
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A Debreceni Városi Könyvtár Benedek Elek Könyvtára és Majzik Ilona 
szerző által meghirdetett rajzpályázaton való sikeres szerepléséért okle-
velet vehetett át Tóth Evelin 2. osztályos tanuló. Felkészítő tanára: 
Bujdosóné Takács Tímea. Október 14-én lezajlott a papírgyűjtés. 7860 
kg papírt gyűjtött az iskola,ezért 94.320 Ft-ot kaptunk. A diákönkor-
mányzat 80.000 Ft-ot ajánlott fel a vörösiszap károsultjainak a fent ma-
radó összegből jutalmakat vehettek át a gyerekek.  
A bajai Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ megrendez-
te a városi, területi mesemondó versenyét. Iskolánkból szép sikerek szü-
lettek. Regős Péter 7. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Felkészítő 
tanára: Gálosné Ádám Edit tanárnő. Béregi Dávid 5. osztályos tanuló 3. 
helyezett lett. Felkészítő tanára: Regősné Bujdosó Anna tanárnő. Soós 
Boglárka 3. osztályos tanuló különdíjat kapott. Felkészítő tanára: Makó 
Péterné tanítónő. 2010. december 1-én rendezte meg a Vaskúti ÁMK a 
II.  Szesztrienka József Labdarúgó Tornát. A csapatunk 3. helyezést ért 
el. Tagjai: Kérpáti Zsolt, Szabó Attila, Balázs Mihály, Balázs Ákos, 
Karaszi Erik, Páncsics Sándor, Kurucz Ervin, Balázs Zorán, Veverka 
Tíciánó, Radics József. Edzőjük: Koch Tamás tanár úr. 
2010. november 24-én rendezte meg a Vaskúti ÁMK a II.  Szesztrienka 
József Labdarúgó Tornát. A IV. korcsoportban a Sükösdi Iskola csapata 
I. helyezést ért el. A csapat tagjai: Rácz Gergő, Kernya Kristóf, Perczel 
Dávid, Farkas Péter, Tallér István, Gajári József, Bán Géza, Forgács 
Gábor. Edzőjük Koch Tamás tanár úr. 
A bajai Újvárosi ÁMK 2011.március 17-én rendezte a Szűts József kör-
zeti szavalóversenyt . Bencses Laura 2.osztályos tanuló II. helyezést ért 
el. Felkészítő tanára: Paudits Zoltánné tanítónő. 
A III.Béla Gimnázium rendezte meg a városi és területi népdalversenyt. 
Jánosi Zsófia 5.a osztályos tanuló sikeresen szerepelt. Felkészítő tanára 
Vedelek Tamásné tanárnő. 
Az Iskolahét versíró pályázatán részt vettek: Fleischer Réka, Tamás 
Gerda, felkészítő tanáruk Gálosné Ádám Edit tanárnő. 
A „Szeghő Lászlóné” Iskolahét alsós matematika versenyén  a 4. osztá-
lyos tanulóink sikeresen szerepeltek: Boros Robin Bencses Máté, Felké-
szítő tanáruk: Németh Mónika tanító néni. A Homokhátsági Regionális 
Zrt. És a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. által meghirdetett 
fogalmazás versenyen II. helyezést ért elé Vaskó Zsófia 6. b osztályos 
tanuló.  A tanuló önállóan indult a versenyen és Mülbacher Imréné taní-
tó néni segítette az eredményhirdetésen való részvételét.  
A Magyar Vöröskereszt által megrendezett Csecsemőgondozási verse-
nyen a sükösdi iskola csapata IV. helyezett lett. A csapat tagjai: Vaskó 
Zsófia, Kovács Erika, Kárpáti Szabina és Molnár Gréta 6.b osztályos 
tanulók. Felkészítőjük: Makó Péterné tanító néni és Kátai-Sándor Erzsé-
bet védőnő. 
A Kick-Boksz Nyílt Országos Bajnokságon két tanulónk II. helyezést ért 
el. Gratulálok Molnár Gréta 6.b osztályos tanulónak és Molnár Kristóf 
2.a osztályos tanulónak. Edzőjük: Mezőfi András 
A Közlekedésismereti Verseny írásbeli fordulóján 1. helyezést ért el 
Késmárki Hedvig 7. osztályos tanuló. Felkészítő tanára Bitó Zoltánné 
tanárnő. 
Ugyanezen a versenyen szintén 1. helyezést ért el Farkas Boglárka 3. 
osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Makó Péterné tanítónő. 
2011. április 6-án rendezték meg a LADIK (lapot a diákoknak) elneve-
zésű média vetélkedőt a Petőfi Népe székházában, melyre a sükösdi 
SuliNyúz csapata is bekerült. A játékra még ősszel 27 iskola nevezett be, 
akik 3 forduló feladatainak megoldásával versengtek a megyei döntőbe 
történő bejutásért. Csapatunk az 5. helyezést érte el. Sok tapasztalattal és 
ennél is több élménnyel tértek haza. Jövőre újra "ladikba szállnak"! A 
csapat tagjai: Regős Péter, Vaskó András,  Pék László, Radics László, 
Nagy Péter, Felkészítő tanáruk: Kusztorné Varga Edit tanítónő.  
A Magyar Vöröskereszt bajai szervezete rendezte meg az Elsősegély-
nyújtó versenyt. Iskolánk csapata 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: 
Késmárki Hédi, Gúti Barbara, Borsányi Ágnes, Süke  Péter, Sza-
bó István, Hodován Márti. Felkészítő tanáruk: Makó Péterné tanítónő és 
Reményik László mentős A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen 
III.helyezést ért el a sükösdi iskola csapata. Tagjai: Nagy Péter, Radics 
László, Késmárki Hedvig, Pék László, Szabó István, Süke Péter tanulók. 
Felkészítő tanáruk: Makó Péterné tanítónő és Varga Zoltán tűzoltó. Má-
jus 5-én rendeztük meg iskolánkban a Petőfi Sándor Szavalóversenyt. 
Több diákunk eredményesen szerepelt. Helyezettek: 1-2. osztályos kate-
góriában Bencses Laura 2. osztályos tanuló 1. helyezett lett. Felkészítő 
tanára: Paudits Zoltánné tanítónő. 3-4. osztályos kategóriában: Soós 
Boglárka 3. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Makó 
Péterné tanítónő. Béregi Bence 3. osztályos tanuló 3. helyezett lett. Fel-

készítő tanára: Makó Péterné tanítónő. 5-6. osztályos kategória: 3. helye-
zett lett Bujdosó Hédi 6. osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Gálosné 
Ádám Edit tanárnő. Helyezett lett Sipos Gábor 5. osztályos tanuló. Fel-
készítő tanára: Bujdosó Anna tanárnő. 7-8. osztályos korosztályban: 
Regős Péter 7. osztályos tanuló 1. helyezést, Dósai Noémi 8. osztályos 
tanuló 2. helyezést ért el. Vaskó András 7. osztályos tanuló 3. helyezett 
lett. Felkészítő tanáruk: Gálosné Ádám Edit tanárnő. Az idei évben 12. 
alkalommal került megrendezésre a Forrai Sándor Rovásíró Kör által 
szervezett Kárpát-medencei Rovásírás verseny és Műveltségi Találkozó. 
A verseny a sükösdi iskola szervezésében április 30-án zajlott le. A kö-
vetkező eredmények születtek: Soós Boglárka 3. osztályos tanuló 3. 
helyezést ért el. Czvetnics Fanni 3. osztályos tanuló 3. helyezett lett. 
Faddi Tamás 3. osztályos tanuló 4. helyezett lett. A rovásírók felkészítő 
tanára: Koprivanacz Istvánné tanítónő. A 2. osztályos tanulók sikeresen 
szerepeltek az ALMA-MATER Oktatási Központ által szervezett orszá-
gos levelezős versenyeken.  Felkészítő tanáruk: Bujdosóné Takács Tí-
mea tanítónő. Tanítványai: Sipos Kata matematika tantárgyból 1. helye-
zést ért el, környezetismeret tantárgyból 3. helyezett lett. Lőczi József 
matematika tantárgyból 1., környezetismeret tantárgyból 3. helyezést ért 
el. Bogdán Zsolt környezetismeret tantárgyból 3. helyezett lett. Tóth 
Evelin környezetismeret tantárgyból 3. helyezést ért el. Süke Richárd 
matematika tantárgyból 1. helyezést ért el. Marusa Márk matematika 
tantárgyból 1. helyezett lett.Deák Péter magyar nyelvtan tantárgyból 1. 
helyezett lett. Deák Levente magyar nyelvtanból 1. helyezést ért el. Kor-
mos Erik matematika tantárgyból 1. helyezett lett. A 2. b osztályos tanu-
lók felkészítő tanára: Paudits Zoltánné tanítónő. Tanítványai: Antal Jáz-
min 2. oszt. tanuló matematikából és magyar nyelvtan tantárgyból 1. 
helyezett lett. Bencses Laura 1. helyezést ért el magyar nyelvtanból és  
matematika tantárgyból, Bitó Gabriella 1. helyezést ért el matematika 
tantárgyból, Varga Kevin 1. helyezést ért el matematika tantárgyból és 
környezetismeret tantárgyból 3. helyezett lett. Ezen a versenyen iroda-
lomból 6. helyezett lett a következő 3 tanuló: Marusa Márk, Kormos 
Erik és Tóth Evelin. Felkészítő tanáruk: Bujdosóné Takács Tímea tanító-
nő. 
Az Apáczai Kiadó által hirdetett Apáról fiúra című országos komplex 
tanulmányi verseny döntőjében 400 csapat közül 36. helyezett lett a 
KISMANÓK CSAPATA. Név szerint: Tóth Evelin, Kormos Erik és 
Süke Richárd 2. a osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Bujdosóné Ta-
kács Tímea tanítónő. Ezen a versenyen A CSIPET CSAPAT is részt 
vett . Név szerint: Marusa Márk, Lőczi József és Bogdán Zsolt 2. a osz-
tályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Bujdosóné Takács Tímea tanítónő.  
A SZIVÁRVÁNY gyermeklap által hirdetett országos tanulmányi verse-
nyen részt vett Tóth Evelin 2. a osztályos tanuló. Matematikából, termé-
szetismeretből és magyarból nyújtott teljesítményéért oklevelet vehetett 
át. Felkészítő tanára: Bujdosóné Takács Tímea tanítónő.  
Tóth Evelin 2. a osztályos tanuló a rajzpályázatokon eredményesen sze-
repelt: a "Kerékpározni jó" rajzpályázaton a 2. osztályos korosztályban 
3. helyezést ért el és az „Úszni jó! című rajzpályázaton 1. helyezett lett. 
Felkészítő tanára: Bujdosóné Takács Tímea tanítónő. Május 27-én ren-
dezték meg Budapesten az MTG Világbéke Nemzetközi Focikupát. Az 
iskola csapat 7. helyezést ért el az elődöntőben. A csapat tagjai: Nagy 
Dávid, Pácsics Sándor, Karaszi Erik, Bán Géza, Tallér István, Kelemen 
Martin, Szabó Attila, Gajári József, Kárpáti Zsolt, Pagács Martin, Edző-
jük: Koch Tamás tanár úr. 
Május 26-án rendezték meg Szegeden a Magyarország- Szerbia IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, az Európai Unió 
társfinanszírozásával a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. Csapatunk 
5. helyezett lett. Tagjai: Nagy Péter, Radics László, Késmárki Hédi, 
Karaszi Szilvia, Pék László, Süke Péter. Szabó István felkészült a ver-
senyre, de balesete miatt nem tudott részt venni. Felkészítő tanáruk: 
Makó Péterné tanítónő. 
Június 4-én rendezte meg az Újvárosi ÁMK a Ponty-Poronty úszóver-
senyt. Marusa Márk és Kormos Erik 2.a osztályos tanulóknak eredmé-
nyesen szerepeltek.  
Sipos Gábor 5.b osztályos tanuló a Hermann Ottó Országos természetis-
mereti vetélkedőn 6. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Kapitány Erzsé-
bet tanárnő 
A Bendegúz országos levelezős versenyen Garisa Laura 4. osztályos 
tanuló német tantárgyból ezüst fokozatot szerzett. Felkészítő tanár: 
Szilaski László. Antal Nadin 6. osztályos tanuló az ABACUS matemati-
kai lapok logigrafika, sudoku, és számrejtvény pontversenyén eredmé-
nyesen szerepelt, a matematika pontversenyen ezüst fokozatú dicséretet 
kapott. Felkészítő tanára: Paudits Zoltánné.                              Szerkesztő 
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Kedves Attila! Sokan emlékszünk még általános iskolai éveidből a 
szép szavalataidra, a tanulmányi versenyeken elért sikereidre. Hol 
folytattad a tanulmányaidat, milyen pályát választottál? Mesélj arról, 
hogy mi történt veled az általános iskola után! 
Az általános iskola után Bajára kerültem a Frankel Leó – később 
MNÁMK – német nyelvű gimnáziumba, ahol 1996-ban érettsé-
giztem. Ezt követően a Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi karán folytattam tanulmányaimat, ahol a jogász 
mellett Európa-politika szakértői diplomát is szereztem. Nagyon 
szerettem a szegedi életet, de Sükösdtől sem szakadtam el, hiszen 
hétvégente hazajártam, és többek között a sükösdi focicsapatot is 
erősítettem (vagy gyengítettem!). 
A diplomával a kezedben hol helyezkedtél el? Mi volt a feladatod? 
Az egyetem után felvettek a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium Agrárrendtartási Hivatalába, ahol elsősorban az 
Európai Unió Közös Agrárpolitikával kapcsolatos jogharmonizá-
cióval foglalkoztam. 2002-ben egy ösztöndíjjal fél évig az ameri-
kai Új-Mexikói Egyetemen kutattam alternatív vitamegoldást, ami 
nagyjából arról szól, milyen technikákkal oldjunk meg konfliktus-
helyzeteket szervezeten belül és kívül egyaránt. Visszatérésem 
után 2003 őszén egy komoly kihívással kellett szembenéznem: 
osztályvezetővé neveztek ki, és nem kisebb feladatom volt, mint a 
hosszú csúszásokkal kijelölt mezőgazdasági kifizető ügynökség 
felállításának felügyelete és akkreditációja (a támogatások fogadá-
sára való alkalmasság és az uniós jogszabályoknak való megfele-
lés tanúsítása). A rendelkezésre álló rövid idő ellenére sikerrel 
vettük az akadályt, ami elsősorban abban mutatkozott meg, hogy 
2004-ben el tudtuk indítani a közvetlen támogatások igénylését. A 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz fűzött kapcsolat 
hosszabb ideig megmaradt, ugyanis egészen 2007-ig felelős vol-
tam a szakmai felügyelet ellátásáért, később már főosztályveztő-
helyettesként. Közben két EU-s szakbizottság tagjaként folyama-
tosan jártam Brüsszelbe képviselni Magyarországot, amit igazán 
az tett élvezetessé, hogy az ember a reggeli 6.20-as járattal indult, 
este a – jellemzően késésben lévő – 8.20-sal jött vissza, közben 
tárgyalás, másnap munka. Nem hiába nevezik a brüsszeli 6.20-as 
Malév járatot „zombijáratnak”… Később részt vettem az új vidék-
fejlesztési terv kidolgozásában, valamint a Minisztérium jogi, 
vidékfejlesztési, és EU-s/nemzetközi részlegeinek felügyeletében. 
Öt évvel ezelőtt a kiemelkedő munkád eredményeképpen új lehetősé-
gek nyíltak számodra. Mesélj erről, hogy kerültél Washingtonba!  
A Minisztériumnak van egy mezőgazdasági attaséi hálózata szerte 
a világban. Az attasék speciális – mezőgazdasági és élelmiszeripa-
ri politikával és részben kereskedelemfejlesztéssel foglalkozó – 
szakdiplomaták. 2007-ben megüresedett a washingtoni poszt, én 
pedig megpályáztam, és megnyertem. 
Ott mivel foglalkozol? A kint eltöltött években mi volt a legnagyobb 
élményed, amire szívesen emlékszel? 
Agrárgazdasági és agrárpolitikai elemzéseket írok, képviselem 
Magyarországot mezőgazdasági és élelmiszeripari kérdésekben az 
amerikai törvényhozás és kormányzat előtt, ha jön egy felsőszintű 

látogató, akkor 
szakmai progra-
mot szervezek 
neki, kapcsolatot 
építek, segítek a 
magyar élelmi-
szeripari cégek-
nek bejutni az 
amerikai piacra. 
A négy év során 
részt vettem több 
ENSZ fórum, 
illetve bizottság 
munkájában is, 

ami egy külön 
világ. Tavaly 
nyár óta pedig az 
új Vidékfejlesz-
tési Minisztérium 
struktúrájának 
megfelelően vi-
szem a környe-
zetvédelmi ügye-
ket is. Meg per-
sze fogadásokra 
járok, ami a dip-
lomataélet vele-
járója, és a kapcsolatépítés szempontjából szükséges. Elsőre jól 
hangzik, de nem véletlen, hogy kevés olyan diplomatával lehet 
találkozni, aki szeret fogadásra járni… 
Legnagyobb élmény? Volt sok ilyen. Említhetném a híres embe-
rekkel való találkozásokat, vagy akár az első, nagyobb lélegzetvé-
telű, élő tévéinterjúmat. Mégis inkább azt az életérzést emelném 
ki, amikor valami dolgom van a Kapitólium vagy a Fehér Ház 
környékén, és átfut az agyamon, hogy úristen, hol is dolgozom… 
Ezen felül szinte minden amerikai nemzeti park megtekintése ki-
magasló élményt jelent. 
Amikor nem dol-
gozol, akkor mivel 
foglalkozol szíve-
sen, mi a hobbid? 
Huhh. Sok min-
den, a feleségem 
szerint néha túl 
sok J is. A foci a 
mai napig az 
elsőszámú hob-
bim, bár az USA-
ban azért nem 
olyan egyszerű 
rendszeresen 
játszani és mecs-
cset nézni. Az 
utóbbi években pedig szorosan felzárkózott mögé a golf, ami kint 
teljesen más, mint otthon. A legnagyobb tömegsportnak számít, 
körülbelül 30 millió ember golfozik rendszeresen, rengeteg pályá-
val, melyek nagy részére bárkit beengednek. Több évig hegyet - 
sziklát, magashegyet, sőt fagyott vízeséseket – is másztam, ami 
hatalmas élmény volt, sok szép helyre és hegyre – a Himalájába, 
az Alpokba és a Sziklás-hegységbe – is eljutottam. Aztán nem volt 
időm gyakorolni, edzeni, így abbahagytam. Maradt belőle a gya-
loglás golftáskával a hátamon, meg az utazás. Meg persze a rock-
zene és a gitározás. Kollégáimmal néhány hónapja alapítottunk 
egy együttest TheDiplomats néven, és fel is léptünk a Nagykövet-
ségen, természetesen frenetikus sikerrel.  
Milyen terveid vannak a közeli- és a távolabbi jövőben? 
Szeretnék legalább két gólt rúgni egy meccsen a Sükösdi SC szí-
neiben. Komolyra fordítva szót, karrier szempontjából szeretnék 
még előrelépni, és hát rengeteg hely van a világon, ahol nem jár-
tam még… Ezen kívül van egy csomó kisebb dolog, például meg-
tanulni végre normálisan franciául, egyszer elolvasni azt a renge-
teg könyvet amit az évek során felhalmoztam. Végső soron azon-
ban minden ugyanoda vezet: boldogan, egészségben élni, és a 
világot minél jobban megismerni. 
Köszönöm Attila, hogy megosztottad olvasóinkkal gondolataidat. 
Életed alakulása remélem példa lesz azoknak, akik úgy gondolják a 
tanulásnak és a tudásnak egyre kevesebb az értéke. Kívánom, hogy 
még nagyon sok helyre vidd el Sükösd és Magyarország jó hírét! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Ők is Sükösdről indultak... 

Tom Vilsack amerikai mezőgazdasági miniszterrel  

Az ENSZ Közgyűlés üléstermében  

A Himalájában 5500 m magasan, háttérben az Everest  
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Faluközpont vagy sportpálya? 
Valószínű csalódást fogok okozni a Facebook-on (internetes ismeret-

ségi hálózat) „magasröptű” eszmecserét folytató lakosoknak, mivel 
semmiféle kifogással nem kívánok élni, hogy miért hozta meg a képvi-
selő- testület azt a döntését, miszerint az idei évben is a sportpályán 
kerül megrendezésre a falunap. Egészen egyszerűen mérlegelte az érve-
ket pro és kontra mindkét helyszín mellett és ellen. Hosszas beszélgeté-
sek és kulturált vélemények meghallgatása után döntött úgy, hogy elő-
térbe helyezve a kisgyermekes családokat, a jól behatárolt területet, 
parkolási lehetőséget, kialakított színpadot, nem változtat az idei évben 
sem a 2001. óta kijelölt helyszínen. Ha egyszer tudatosul a háborgók-
ban, hogy a testület nem a település ellen dolgozik, akkor nagy lépést 
tehetnénk együtt előre. A helyszínekről véleménynyilvánítást kértünk a 
Sükösdiektől, nem népszavazást tartottunk. Fontolóra vettük, hogy az 
interneten és a cédulákon véleményt kifejezők többsége szívesebben 
látná régi helyén a rendezvényt. Köszönöm azoknak, akik vélemény-
nyilvánításukat építő jellegű, útmutató kritikával, kéréssel, észrevétellel 
megtoldották. Ezek a hozzászólások segítenek az együttgondolkodás-
ban, a végső megoldás megtalálásban. S köszönet azoknak is, akik bár 
nagyon szerették volna a faluközpontban tudni az Anna napokat, elfo-
gadják döntésünket. 

Ha sikerül mindannyiunknak megtalálni az idei programok között a 
számunkra legszimpatikusabbat, s nem azt keressük, hogy mi nincs, és 
milyen jó máshol, akkor azt hiszem helyszíntől függetlenül tudjuk ma-
gunkat jól érezni a Sükösdi Anna napokon. 

Tamás Márta polgármester 

 

Asztalitenisz 
Kedden, Pénteken és 
Vasárnap délután 16:00-
tól 19:00-ig. 

AA csoport találkozói 
minden szerdán 

délután 5 óra-
kor . 

Internetezési lehetőség 
minden munkanapon! 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15-
19 óráig. 

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

Kéthetente pénteken este 
7  órakor a Művelődési 
Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 
a Művelődési Ház nagyter-

mében 

 

Az idén Pécsett, a Kultúra Városában, a Pécsi Református Kollégiumban 
rendezték meg XII. Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Műveltségi 
találkozó döntőjét. A Friedrich Klára és Szakács Gábor által 12. alkalom-
mal megszervezett verseny célja, hogy összefogja az egész Kárpát-
medence magyarságát, valamint az, hogy a rovásírás bekerüljön a nemzeti 
alaptantervbe.  
Az egész  Kárpát-medencéből  /Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, 
Muravidék/, sőt Németországból is érkeztek rovásírással foglalkozó gye-
rekek, a legkiválóbbak, azok akik az elődöntőkről jutottak tovább. 
Sükösdöt három diák képviselte sikeresen: Czvetnics Fanni, Soós Boglár-
ka  a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolájának 3. 
osztályos tanulói, és Deák Csenge a bajai III. Béla Gimnázium tanuló-
ja. Soós Boglárka a magyarországi elődöntőkön elért 4. helyezéséért 
elismerő oklevelet kapott. Felkészítőjük Koprivanacz Istvánné tanító-
nő, aki közel 10 éve oktatja iskolánkban az érdeklődő tanulóknak a rovás-
írást.                                                                                             Szerkesztő 

XII. Kárpát-medencei Rovásírásverseny és 
Műveltségi találkozó 

Egészség- és Sportnap, Fogathajtó verseny segítői és támogatói: 
Bajavíz Kft, Kusztorné Varga Edit, Dubecz István, Garisa Lukács, 
Takács Tibor, Szabó László, Ikotics János, "Zöldhegy" Erdőszövetke-
zet, Vill-Traverz Kft, Házi Piros Paprika Kft, Marusa Kft, BioKopRi 
Kft, Iwinex Kft, Interbos Kft, Lógó és Társa Kft, Miliás Bt, Na-Turfa 
Kft, Bujdosó András, Alföldi Csirke Szövetkezet, Tamás Márta, Nagy 
Ferenc, Sándori József, Dezsericzky József, Kovács Tibor, Geszveinné 
dr. Merényi Mária (mérés), Hlavati Zsolt (masszázs), Gorotyák 
Mihályné (masszázs), Pál Miklósné (mérés), dr. Nyirati Gábor 
(előadás), Kovács Bálint (kiállítás), Müller Józsefné (bio étel), Kapi-
tány Erzsébet (tejtermék), Nagy Ferencné (tejtermék)  
 
Segítők: 
Iskolai  dolgozók, 
Konyhai dolgozók, 
Hivatali dolgozók, 
Cserkészek, Nagy 
Ferencné és segítői, 
Művelődési Ház dol-
gozói 
 
Köszönjük támogatá-
sukat! 

A TIOP 1. 1. 1-07/1-2008-0999.  számú,  „A pedagógiai módszertani 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése „ című  
pályázat keretében az Albacomp RI  Rendszerintegrációs Kft beszerez-
te, leszállította és üzembe helyezte a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 
Sükösdi Általános Iskolája és a Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Bíber Já-
nos Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye  
számára 32db iskolai PC, 9 db tantermi, 1 db alkalmazás szerver,  3 db 
wifi és 2 db szavazó csomagokat és a pályázathoz kapcsolódó oktatáso-
kat megtartotta. 
A pályázatot 2011. június 30-án lezártuk. 

Ispánné Csóka Gabriella projektmenedzser 

Év végi bizonyítvány 
Június 12-én véget ért a 2010—2011. 

évi Megyei II. osztályú Labdarúgó Bajnokság. Felnőtt csapatunk a 6. 
ifjúsági csapatunk a 4. helyen végzett. A felnőttek szinte az egész idény 
alatt stabilan tartották az 5. helyet, de az utolsó kunfehértói vereség elég 

volt ahhoz, hogy Mélykút megelőzzön bennünket. Igaz, hogy a megszer-
zett pontjaink száma azonos, a gólkülönbségünk is jobb, de a sorrendet 
ilyenkor az dönti el, hogy kinek van több győzelme. Nekünk 14, Mély-
kútnak 15. A 30 mérkőzésből 14-et megnyertünk, 8 döntetlennel és 8 
vereséggel végződött. Az őszi szereplésről a múlt év decemberében már 
beszámoltam, most a tavaszi kerül értékelésre. 
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2011. május 29-én 13 kisgyerek vette magához először az Oltáriszent-
séget. 

2011. május 15-én, a bajai Szent József templomban 10 sükösdi fiatal 
részesült a Bérmálás szentségében.  

 

Hazai pályán-szurkolóink örömére nem szenvedtünk vereséget, győztünk 
Bácsborsód(3:2), Dusnok(3:2), Bácsbokod(6:0) és Hajós(4:2) ellen. Dön-
tetlen volt a Szakmár(2:2) és a Csávoly elleni(3:3)-as izgalmas találkozó. 
Idegenben Katymáron(1:0) és Szeremlén(2:1) tudtunk győzni. Döntetlen-
nel kellett beérnünk 2:0-ás vezetés után Érsekcsanádon(3:3) és 
Felsőszentivánon(1:1). Kikaptunk Nemesnádudvaron(3:2), 
Bajaszentistvánon(3:1), Mélykúton(4:0!), Császártöltésen (2:1) és 
Kunfehértón(4:3). A vereségekből a mélykúti és fehértói súlyos, de az 
okok különbözők: Mélykúton a fél csapat hiányzott, Fehértón viszont már 
az előző éjszaka elvesztettük a mérkőzést. Igaz, hogy csak egy góllal, de a 
csapat mélyen alulmúlta önmagát. Tavaszi szereplésünk egyébként gyen-
gébb volt az őszinél. 

Gyengébb az előző évi eredménynél is, amikor a 16 csapat közül a 4. he-
lyen végeztünk. A góllövő listát ezúttal is Pesti Laci vezeti 18 góllal. Ezzel 
a megyei összesítésben az 5. helyen áll. Őt Matity Donát követi 16 találat-
tal, -megyei listán a 8.- Papp Árpád 11 góllal nálunk a harmadik. A 11-ből 
8-at 11-esből ért el! A tavaszi szezonban 21 játékos lépett pályára. Ebből 
egyedül kapusunk Szabados Miklós minden alkalommal. A 15 mérkőzés 
közel 1400 perce komoly idegi megterhelést jelent ezen a poszton, de Miki 
átlagon felül teljesített. 11-szer szerepelt: Pesti L. Halász I. Papp Á. Büte 
A. Takács Z. 13-szor: Matity D. és Csordás E.. 12-szer: Krix D. és sérülése 
után Grúber A. mindössze 3-szor próbálkozott a játékkal. Angeli külföldi 
távolléte miatt alig szerepelt. Az ifjúságiak közül Krix D. és Csordás E. 
stabilan beépült a csapatba. Jó benyomást keltett Geleta G., aki 7-szer és 
Nemes R., aki 2-szer kapott lehetőséget. A Petőfi Népe tudósításában Pesti 
L. 6-szor, Szabados, Matity, Krix és Csordás 4-szer volt a „kitűntek”  kö-
zött. 
Összegezve: a csapat valamelyest elmaradt a várakozásoktól. Sokan hisz-
szük, hogy ez a gárda többre képes! Alkalmasnak tartottuk -és tartjuk to-
vábbra is- a 4. hely megszerzésére. A mérkőzések grafikonja lázgörbéhez 
hasonlít. Általános jellemzője a kiszámíthatatlanság és a meghökkentő 
forma ingadozás. Az okairól sokféle hír jár, ami ellenőrizhetetlen. Letagad-
hatatlan viszont a pályán mutatott fegyelmezetlenség. Sárga lap (bírói fi-
gyelmeztetés), nélkül nálunk nincs mérkőzés. Bár van értesülésem arról, 
hogy a vezetés tett és tenni is akar a rend helyreállítására, ami kifejezetten 
kívánatos! 
Ifjúsági csapatunk a negyedik lett, egy hellyel előrébb lépett az őszi ötö-
dikről. 9 győzelemmel, 3 döntetlennel és 3 vereséggel zárta a szezont, így 
30 pontot szerzett. Mindössze egy pont hiányzott a dobogós 3. hely eléré-
séhez, pedig az előttünk végző Bajaszentistvánt otthonában megvertük. Az 
ifjak többször is gólparádét rendeztek. Felsőszentivánt idegenben(10:0)-ra, 
Csávolyt itthon(10:1)-re, Szakmárt(9:1)-re, Bácsborsódot(6:0)-ra, 
Kunfehértót idegenben(6:0)-ra verték meg. Ősszel 49, tavasszal 63, össze-
sen 112 gólt lőttek, amely mindössze eggyel marad el a bajnok 
Nemesnádudvarétól. A 112-ből Farkas Pali 36 góljával vette ki részét, 
amivel a megyei lista 2.-3.helyét szerezte meg. Ebből ősszel 19-et, tavasz-

szal 17-et rúgott. Őt Schultt kö-
veti 18 találattal. 
Serdülőink teljesítménye elma-
radt a vártnál. 9 közül az 5. helyt 
érték el, 25 ponttal. Viszont 27 
ponttal második a Bácsbokod, 
tehát egy mérkőzés megnyerése 
is elég lett volna ennek megszer-
zéséhez. Ezt a korosztályt nehéz 
összetartani. Sok az iskolai elfog-
laltság, szülői fegyelmezés. 56 
gólt lőttek. A listát Sudár Csaba 
vezeti 20 találattal. Őt Schultz 
követi 15-tel, Berger Dénes 6 
góllal a harmadik. A gyengébb 
eredmény ellenére edzőjük Vörös 
Dávid optimista: jövőre csak a 
dobogó! 
Végezetül szót kell ejtenünk a 
legkisebbekről is. Nagy örö-
münkre ez év áprilisában újra 
indult a „Bozsik” program, 
amelynek célja az utánpótlás 
folyamatos biztosítása. A prog-
ramban a 2000-2006 között szü-
letett gyerekek vesznek részt, 3 
korosztályban. Ők a jövő re-
ménységei, ismerjük meg őket: 
2004-2006: Nagy Balázs, Malik 
Márkó, Nagy Márton, Pusztai 
Máté, Sándori Sarolta, Szabó 
Denis, Kiss Kornél, Gilián Ger-
gő. 2002-2003: Lépi Krisztián, 
Kormos Erik, Süke Richárd, 
Szabó Erik, Farkas Dávid, Nagy 
Attila, Onódi Tamás, Schauer 
András. 2000.2001: Boros Ro-
bin, Marusa Mihály, Kárpáti 
Milán, Radics Szabolcs, Kővári 
Tamás, Kurucz Rajmund, Pintye 
Krisztián, Szabados Dániel, Ruff 
Lénárd, Bogdán Milán. Edzőjük 
Geleta Károly, aki nagy szeretet-
tel és hozzáértéssel heti két alak-
alommal pátyolgatja a palántá-
kat. Rendszeres résztvevői kü-
lönböző tornáknak. Sok sikert 
kívánunk nekik a továbbiakra! 
A csapatok most pihenőre térnek. 
Minden tagjának, edzőnek, veze-
tőnek és szurkolónak kellemes 
nyarat, jó szórakozást kíván: 

Varsányi József 

Összesen: Szerzett pont Lőtt gól Kapott gól % 

  50 72 54 62,2 
ősszel 28 37 22   

tavasszal 22 35 32 48,8 
  -6 -2 +10 -13,4 

MegyeII.Dél felnőtt végeredmény 
1.Cs.töltés 30 24 2 4 112-29 74 

2.N.nádudvar 30 19 4 7 67-40 61 

3.Szakmár 30 17 8 5 68-35 59 

4.Csávoly 38 18 4 8 90-46 58 

5.Mélykút 30 15 5 10 73-56 50 

6.Sükösd 30 14 8 8 72-54 50 

7.Dusnok 30 13 6 11 46-47 45 

8.F.szentiván 30 12 9 9 53-39 45 

9.B.szentistván 30 12 5 13 42-45 41 

10.Kunfehéró 30 10 5 15 61-74 35 

11.É.csanád 30 8 10 12 39-44 34 

12.Bácsborsód 30 9 6 15 54-82 33 

13.Bácsbokod 30 9 3 18 41-76 30 

14.Hajós 30 8 5 17 46-69 29 

15.Szeremle 30 6 4 20 36-95 22 

16.Katymár 30 1 6 23 24-93 9 

MegyeII.Dél ifjúsági végeredmény 
1.N.nádudvar 30 23 5 2 113-25 74 

2.É.csanád 30 23 5 2 96-20 74 

3.B.szentistván 30 18 5 7 71-46 59 

4.Sükösd 30 18 4 8 112-31 58 

5.Cs.töltés 30 18 4 8 96-35 58 

6.Hajós 30 15 6 9 80-44 51 

7.Dusnok 30 13 8 9 76-55 47 

8.Szeremle 30 14 3 13 73-67 45 

9.Mélykút 30 13 4 13 74-65 43 

10.B.borsód 30 10 7 13 88-83 37 

11.Kunfehértó 30 11 3 15 61-65 36 

12.Csávoly 30 9 7 14 66-101 34 

13.Katymár 30 8 2 20 65-127 26 

14.Bácsbokod 30 6 6 18 41-74 24 

15.Szakmár 30 3 2 25 27-153 11 

16.F.szentiván 30 1 3 26 29-172 6 

Serdülők 
1.Jánoshalma 16 15 0 1 95 13 45 

2.B.bokod 16 8 3 5 40 31 27 

3.Szeremle 16 8 2 6 62 43 26 

4.Tompa 16 8 2 6 50 35 26 

5.Sükösd 16 8 1 7 56 56 25 

6.HÍD SC U16 16 6 5 5 40 31 23 

7.É.csanád 16 5 2 9 40 30 17 

8.Bácsalmás 16 5 2 9 34 46 17 

9.N.nádudvar 16 0 1 15 22 152 1 
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Anyakönyvi hírek 

Impresszum: A Sükösdi Napló a Sükösd Nagyközség Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa. Megjelenik kéthavonta. A 
következő szám megjelenik augusztusban. Felelős kiadó: Tóthné Késmárky Mária  Szerkesztő: Kusztorné Varga Edit, Terjesztő: 

Sükösd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Nyomdai kivitelezés: Arculat Nyomda Baja 

Rövid sporthírek 

www.sukosd.hu 

www.sukosdcsanad-amk.hu 

A Sükösdi Helytörténeti Egyesület köszönetet mond mindazoknak, 
akik a 2010. évben személyi jövedelemadójuk 1 %-át azaz 12765.-Ft-ot 
az egyesületnek ajánlották fel. Ebből az összegből 3000.-Ft-ot banki 
tevékenységre és 9265.-Ft-ot céltevékenységre fordítottuk.  

Borsányi Gellért elnök 

 Születtek:  
Zomborcsevics Milán Csaba  ( anyja neve: Bartek 
Ágnes ),  Kővári Lili ( anyja neve: Batánovics 
Georgina )                  Gratulálunk ! 

Elhunytak:  
Lógó János  Dózsa Gy. u. 273., Jámbor Istvánné Sz.: Pék Erzsé-
bet  Dózsa Gy. u. 297., Soós Józsefné Sz.: Rácz Erzsébet Dózsa 
Gy. u.180., Wittmann Istvánné Sz.: Czepanecz Ilona Arany J. u. 
21., Gyetvai Lászlóné sz: Haffner Teréz Deák F. u. 
109., Miklós Ferenc Dózsa Gy. út 13., Bujdosó Má-
ria Dózsa Gy. út 68., Kernya István Árpád vezér  u. 
2., Szerletics  Józsefné sz: Németh Erzsébet Kos-
suth L. u. 59., Sipos Pálné Sz.: Feuerstahler Mária 
Dózsa Gy. út 59., Krizsák Mihályné Sz.: Bogdán Mária Új u. 5.              
Részvétünk a hozzátartozóknak! 

Köszönetemet fejezem ki Sereg János és Miskolczy Péter villany-
szerelőknek, valamint munkatársaiknak, hogy a temető ravatalozó-
jának világítását társadalmi munkában felújították. 

Tamás Márta polgármester 

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

Május 27-én a Viasat3 az MTG United for Peace kupára magyar-
országi elmaradott térségek általános iskoláiból hívott meg nyolc 
focicsapatot. Régiónkból a Sükösdi Általános Iskola lett a szeren-
csés kiválasztott. Tíz 1997 után született focista alkotta a csapa-
tot. A jótékonysági labdarúgótornán a győztes iskola szerezhette 
meg a  jogot, hogy hazánkat képviselje a Nobel Béke Központ és 
a Nemzetközi Vöröskereszt közreműködésével megrendezésre 
kerülő MTG Világbéke Kupán, Oslóban, melyre a Nobel Békedíj 
átadásához kapcsolódóan kerül sor. A tornagyőzelmet ugyan nem 
sikerült megszereznünk, de tisztességesen helytállt csapatunk. A 
napot két győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel 
zártuk. A sportélmények mellett a szervezők remek programokkal 
biztosították a jókedvet, valamint egész nap vendégül látták kü-
lönböző finomságokkal a résztvevőket. A gyerekeknek alkalmuk 
nyílt az Éden Hotel szereplőivel együtt egy közös focizáson, ve-
gyes csapatokban játszaniuk. Összességében elmondhatjuk, hogy 
egy kitűnően megszervezett sporteseményről élményekkel gazda-
godva térhettek haza focistáink.                        Koch Tamás edző  

Számítógépek, laptopok, 
PDA-k javítása, karban-
tartása, vírusirtás, hálózat-

építés. 
Magánszemélyeknek és vál-
lalkozásoknak egyaránt. 

90. születésnapját ünnepelte Szabó 
János sükösdi lakos június 7-én. A 
falu szépkorú polgárát köszöntötte 
Tamás Márta polgármester, Bánné Dr 
Raffai Gyöngyi jegyző és Tamaskó 
Jenőné anyakönyvvezető. János bácsit 
3 gyermeke, 4 unokája és 7 dédunoká-
ja is ünnepelte. 

Ablakot vagy ajtót szeretne 
cserélni? Elromlott a redőnye 

vagy újat szeretne?  
Zavarják a szúnyogok az ál-

mát? 
Mi megoldjuk gondjait 
helyben, ne menjen 
máshova! 
Kis falunkban a Kos-
suth utca 80-ban várjuk 
kedves ügyfeleinket, a  

06-20/3793267-
es telefonszámon való 
egyeztetés után aznapi 
ingyenes felméréssel 
segítünk Önnek. 
 
 
Bemutatóterem: Baja, 
Deák Ferenc utca 12. 
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