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Sebességkorlátra Figyelmeztető Berendezés
Megtörtént a pályázati forrásból elnyert
Sebességkorlátra Figyelmeztető Berendezések (SFB) műszaki átadása 2012. május 17én. A berendezések elhelyezésére, a pályázatban megjelölt előírásoknak megfelelően történt a terület kiválasztás. A sebességhatárt
jelző tábla méri a közlekedő jármű sebességét, és a megengedett sebesség túllépése
esetén egy világító táblával jelzi a megengedett sebességet. Sebesség túllépés esetén a
táblán figyelemfelhívó sárga jelzést, valamint

„ LASSÍTS!” felirat jelenik meg. A tábla a
járművek sebességét nemcsak megméri, hanem egy tárolóban rögzíti is. A tároló kapacitása 520.000 jármű. A tárolt adatok: a jármű
elhaladásának ideje, a jármű sebessége az
első méréskor, a jármű sebessége az utolsó
méréskor. A tárolt adatokból megadható az is,
hogy a tábla hatására csökkentette-e a jármű
vezetője a sebességet.
Tamás Márta polgármester

A Belügyminisztériumban vehetett át
kitüntetést Bánné
Dr. Raffai Gyöngyi jegyző 2012.
június 28-án a Köztisztviselők napjához kapcsolódó ünnepségen. Húsz éve tartó
szakmai tevékenységét jutalmazta Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter a Köz Szolgálatáért
Érdemjel arany fokozatával. Gratulálunk!

Sükösd Nagyközség Képviselő-testülete a
2011-2012-es tanévben Az „Év diákja” kitűntetést kiemelkedő tanulmányi munkájáért
és versenyeken való eredményes részvételéért Antal Jázmin 3. b osztályos tanulónak
adományozta.
Az „Év sportolója” kitűntetést a labdarúgás
területén elért eredményeiért Tallér István
8. osztályos tanulónak adományozta.
A tanulók a díjakat a tanévzáró ünnepségen
vehették át. Gratulálunk!
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Kedves Sükösdiek!
Hagyományainkhoz méltóan készítjük elő és rendezzük meg ez évben is az Anna-napokat.
A rendezvény időpontja: 2012. július 26-29. A falunap programjának összeállításakor változatlanul az a célunk, hogy minden korosztály számára legyen játékos, szórakoztató lehetőség
a kikapcsolódásra. A programok között szeretnénk, hogy elsősorban a helyi emberek, helyi
csoportok tudjanak bemutatkozni, lehetőséget kínálva ezzel is a kapcsolatteremtésre, közösségépítésre. Kérem jelenlétükkel tiszteljék meg a fellépőket, a programok lebonyolítóit, szervezőit! Éljünk a találkozás lehetőségével!
Tisztelettel meghívom mindannyiukat, barátaikat, vidékről hazalátogató kedves vendégeiket
a 2012. évi Anna-napi rendezvénysorozat programjaira. Kívánok jó szórakozást, kellemes
időtöltést a Képviselő-testület és a szervezők nevében!
Tamás Márta polgármester

Szeretettel meghívjuk a 2012. július 26. és
29. között megrendezésre kerülő 4 naposra bővülő Anna-napokra!
A részletes programot eljuttatjuk Önökhöz.
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Anna-napok tervezett programja
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei
2012. május 22.:
A képviselők a folyamatban lévő településrendezési terv felülvizsgálati eljárásában döntésre váró kérdésekben egyeztettek, és utasították a tervezőket a döntések
végrehajtására. Hozzájárultak ahhoz, hogy
a Sükösdi Polgárőr Egyesület használhassa
a „Sükösdi” nevet. 100 %-ban támogatható oktatási pályázatok benyújtásáról döntött a Képviselő-testület. Kosár Emanuéla
sükösdi lakos Nemzeti Vágta keszthelyi
előfutam résztvevőjének nevezését támogatja az önkormányzat.
2012. június 5.:
Az ivóvízbázis-javító programban szükségessé vált két sükösdi ingatlan igénybe
vételéről döntött a Képviselő-testület. Elfogadta a gyermekvédelmi törvényben
előírt gyermekjóléti szolgálati és jegyzői
gyámhatósági átfogó értékelést a 2011. évi
tevékenységről. Tájékoztatást kaptak az
iparűzési adóban jelentős összegű visszaigénylésről, a napközi konyha élelmezésvezető személyében bekövetkezett változásról. A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat küldöttgyűlésén elhangzottakról és a
jelentkező fizetési kötelezettségről értesült
a testület. Az Oktatási és szociális bizottság valamint az oktatási intézmény javaslatát elfogadta a Képviselő-testület és
megnevezte az „Év diákja”, „Év sportolója” cím várományosait. Földmérő felmérte
az ósükösdi út önkormányzati tulajdonú
szakaszát, és az általános iskolával azonos
hrsz-on lévő napközi konyha leválasztásának lehetőségét. Ezt az anyagot ismerték
meg a képviselők.
2012. június 26.:
A Sükösd és Nemesnádudvar között tervezett kerékpárút kiviteli terveinek készítőjét választotta ki közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület. EU Önerő Alap
pályázat benyújtását hagyták jóvá a
„Települési szilárdhulladék mechanikaibiológiai stabilizálására szolgáló rendszer
kialakítása a Homokhátsági Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című
projekt II. forduló önerő támogatására. A

Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény előírásainak megfelelően a
képviselők felülvizsgálták a SükösdÉrsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását. A
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Művelődési Háza épületében a helyi nem politikai tevékenységet folytató civil szervezetek, egyesületek és a Művelődési ház
tevékenységéhez kapcsolódó szerveződések, valamint a sükösdi önkormányzati
intézményi szervek számára legyen továbbiakban lehetőség étkeztetési vendéglátás
megrendezésére. Minden egyéb vendéglátási igényt az engedéllyel rendelkező Napközi konyha helyszínen lehet megtartani.
A Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás az ivóvízminőség
javító programban az „ingatlan és vagyoni
értékű jog” megnevezésű projektelem nem
elszámolható nettó 11.059.795.- Forint
összegű költségét a tagtelepülések befizetéseiből saját forrásból biztosítja. Sükösd
és Érsekcsanád településeket ez 560.908
Ft- al terheli. E projektben szükséges közbeszerzések bírálatára felálló bizottságba
Sükösdről a képviselők Tamaskó Antalné
gazdálkodási főmunkatársat delegálják.
Megtárgyalta a testület az ún. „Komplex
telepprogram” pályázati lehetőséget. Több
információ birtokában döntenek majd benyújtásáról. 2012. év tavaszától azokon az
önkormányzati tulajdonú telkeken, ahol
eddig nem folyt termelés, kertészeti tevékenységet kezdett el az önkormányzat,
közfoglalkoztatottak munkáját igénybe
véve. Ennek könyveléséhez új szakfeladat
számot fogadtak el az önkormányzat
SZMSZ- ében. Földmérő mutatta be az
elkészült ósükösdi út felmérésének vázlatát,válaszolt a felmerült kérdésekre. A
képviselők arról határoztak, hogy a betakarítások után az utat kiméretik, erről értesítik majd az érintett földtulajdonosokat és
földhasználókat. Az Íves- tető Bt. elvégezte a Polgármesteri Hivatal téli beázása
miatt szükségessé vált tetőcserét és szige-

2012-ben is köszöntötték az ápolókat az Ápolók Nemzetközi Napján. A Bácskai Kultúrpalota nagytermében megrendezett ünnepség keretein belül átadták az Év ápolója
címet, melyet áldozatos munkájáért ebben az évben
Farkasné Gombár Ildikó, az I. számú belgyógyászati osztály ápolója kapta. Gratulálunk!

telését, melynek kiadását 3.710.643 Ft
összegben hagyta jóvá a Képviselő- testület.
Polgármesteri Hivatali hírek:
Hamarosan megjelenik honlapunkon a
településrendezési terv felülvizsgálata
munkarészeként a helyi építési szabályzat
rendelet- tervezete. A hozzá tartozó tervrészletek a Polgármesteri Hivatalban lesznek megtekinthetők. A lakosság és a társadalmi szervezetek a tervezettel kapcsolatban írásos véleményüket, a tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülést megelőző
napig juttathatják el az önkormányzati
hivatalba. Erről hirdetmény formájában
fogjuk értesíteni a lakosságot honlapunkon
és a Hivatali hirdetményi falon. A változások között szerepel az 51. sz. főút elkerülő
szakaszának nyomvonal terve, a déli körforgalom, bővül a település déli részén a
gazdasági hasznosítású terület. A képviselő-testület a módosításokkal a munkahelyteremtésre helyezte a hangsúlyt, bízva
abban, hogy egybefüggő, nagyobb terület
a vállalkozások számára vonzóbb lehet. A
környezet és természetvédelmi munkarészek a jelen hatályos jogszabályokhoz
igazodó módon szabályozzák a területeket.
Figyelembe vették a képviselők a beérkezett lakossági kéréseket is, melyekre a
Sükösdi Napló előző számaiban többször
is felhívtuk figyelmüket.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző
Víziközmű Társulati hírek
A Társulat átadta a jegyzői adóhatóságnak
behajtásra a szennyvíz csatornázási érdekeltségi hozzájárulást nem fizetők adatait.
A jegyző a tartozásokat jogszabályi felhatalmazás alapján közadók módjára hajtja
be. Az érintett lakosok hamarosan megkapják a felszólításokat, ezek eredménytelensége esetén jövedelmekre, bankszámlákra kell a végrehajtást foganatosítani.
Bánné Dr Raffai Gyöngyi jegyző

Az elmúlt hónapokban történt közúti balesetek kapcsán felhívjuk a közlekedők figyelmét a közlekedési szabályok betartására,
a fokozott figyelem jelentőségére. A sajnálatos eseményeket
mindenki közel érezhette magához, hiszen akármelyikünkkel
megtörténhet. Az érintett családoknak együttérzésünket fejezzük ki. Vigyázzunk egymásra!

FELHÍVÁS
A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról
szóló 2006. évi XLVIII. törvény előírásai szerint 2012. június 1. és november 30. között az alma, körte, kajszi és őszibarack
ültetvények statisztikai célú felmérése zajlik a településen. A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott
összeírók felkeresik a helység közigazgatási területén található azon ültetvényeket, amelyeket előzetesen az adat-gyűjtésre kijelöltek. A szakemberek a helyszínen töltik ki azt a kérdőívet, amely az ültetvény jellemzőit méri fel. Kérjük, segítsék munkájukat a
feladatuk elvégzéséhez szükséges információk megadásával, továbbá felkérésükre biztosítsák számukra, hogy a zárt területekre
bejussanak.
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Tavaszi rendezvények az óvodában
Vidám hangulatban telt május 5én Családi Sportnapunk az alvégi
óvoda udvarán.
Érdekes programokkal, versenyekkel vártuk a
kikapcsolód ni,
szórakozni vágyó családokat.
Május
24-én
ünnepeltük
az
óvodában a Gyermeknapot. Rendezvényünkre meghívtuk a leendő óvodásokat szüleikkel a RINGATÓ program keretében. Ugráló várral szereztünk örömet a gyermekeknek. Május végén, illetve június 1-én tartottuk a középső és nagycsoportokban az évzá-

ró ünnepélyeket. A vidám műsorok után a nagycsoportosok természetesen elbúcsúztak az óvodától, óvó néniktől, dadus néniktől.
Június 5-én Bakodpusztára kirándultunk a középső és nagycsoportosokkal. Ovi olimpiával, lovasbemutatóval, lovas kocsikázással tették színessé, a szervezők a kissé borongós, hűvös napunkat. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat.
Mindkét óvodában bemutatták a szülőknek az angol szakkörre
járók, mit is tanultak év közben Klári óvó nénivel.
A napokban fejeződtek be a csoportkirándulások, túrák. Legtöbben a sportpálya melletti játszótérre kirándultak. A kisebb csoportokat elkísérte néhány szülő is. Volt ott szalonnasütés, játék,
foci, minden, ami a vidám időtöltéshez szükséges. A bátrabbak
(alvégi nagycsoport) a Szent Anna Kápolnához túráztak. Vittek
labdákat, kötelet, enni-, innivalót. Nagyon jól érezték magukat,
hősiesen végig gyalogolták a vissza utat is.
Dudásné Grau Ágnes óvodavezető

Tanévzárás - versenyeredményeink tükrében
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is számot vetettek a sükösdi iskola pedagógusai,
lezárták a 2011-12-es tanévet. Mi sem
bizonyítja jobban a tanulók eredményes
munkáját, mint a számtalan verseny, amin
az év során sikeresen szerepeltek. Országos versenyen 33 tanuló, regionális versenyen 13 tanuló, megyei versenyen 4 tanuló
és helyi versenyen 52 tanuló ért el 1-3
helyezést. A helyi eredményhirdetéseknek
megfelelően ők a következő tanulók:
2011.november 14-18-ig zajlott le a foktői
Magyar László Hét, ahol iskolánkat több
tanuló képviselte. Soós Boglárka 4. osztályos tanuló I. helyezést ért el az alsós helyesírás versenyen, a versmondó versenyen pedig 3. lett. Felkészítő tanára: Makó
Péterné tanítónő. Szabó Dorina 2. b osztályos tanuló az alsós matematika versenyen
II. helyezést ért el. Felkészítő tanára:
Koprivanacz Istvánné tanítónő. A történelem versenyen I. helyezést ért el az iskola
csapata. Tagjai: Béregi Dávid 6. b,
Koprivanacz Péter 7. a, Regős Péter 8.,
Rogács Róbert 8. osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Bujdosó Anna tanárnő.
Az angol versenyen is részt vett a csapatunk, akik III.helyezést értek el. Tagjai:
Fleischer Réka 7. a, Koprivanacz Péter
7. a, Regős Péter 8., Sapkás Dániel 8.
Felkészítő tanáruk: Felső Zita tanárnő A
rajzpályázaton III. helyezést ért el Sipos
Gábor 6. b osztályos tanuló. Felkészítő
tanára: Kusztorné Varga Edit tanítónő.
Tanulóink részt vettek a Kick-Boxing
Nyílt Országos Bajnokságon, ahol a következő eredmények születtek: Karaszi Erik
7. b osztályos tanuló II. Molnár Kristóf
3. a osztályos tanuló III. Molnár Gréta 7.
b osztályos tanuló III. Pankovics Gréta 6.
a osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Edzőjük: Mezőfi András
A bajai Ady Endre Városi Könyvtár és
Művelődési Központ az idei évben is meg-

rendezte a városi, területi mesemondó versenyét. Több tanuló is képviselte iskolánkat. Regős Péter 8. osztályos tanuló különdíjban részesült. Felkészítő tanára:
Gálosné Ádám Edit tanárnő.
A Sugovica ÁMK és Sportiskola december 6-án rendezte meg a Fenyőfa kupát. A
teremlabdarúgó tornán csapatunk VII.
helyezést ért el. A csapat tagjai: Bogdán
Milán, Boros Robin, Veverka Ticiánó,
Kárpáti Zsolt, Gyuricza Alex, Karaszi
Erik, Radics József, Marusa Mihály,
Kővári Tamás. Edzőjük: Koch Tamás
tanár úr. A Mikulás-napi úszóversenyen 3
tanulónk sikeresen szerepelt: Kiss Liliána
5. osztályos tanuló 1. helyezett lett,
Kernya Kincső 1. osztályos tanuló 1. helyezett lett, Soós Nóra 1. osztályos tanuló
2. helyezett lett. Március 3-án az Oriental
Nyílt Országos Bajnokságon kickboxosaink sikeresen szerepeltek LowKick-Light kategóriában I. helyezést ért el
Faddi Tamás 4. osztályos tanuló, Molnár
Gréta 7. osztályos tanuló, Pankovics
Gréta 6. osztályos tanuló, Karaszi Erik
7. oszt. tanuló. Ugyanebben a kategóriában III. helyezett lett Sipos Kata 3. osztályos tanuló, Veverka Ticiano 6. osztályos
tanuló, Molnár Kristóf 3. osztályos tanuló. Low-Kick kategóriában I. helyezést ért
el Molnár Gréta 7. osztályos tanuló.
Ugyanebben a kategóriában II. helyezett
lett Karaszi Erik 7. osztályos tanuló.
Edzőjük: Mezőfi András.
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny BácsKiskun megyei fordulóján a 3. osztályosok
között 16.helyezést érte el Antal Jázmin
3. osztályos tanuló. Felkészítő tanára:
Paudits Zoltánné tanítónő. A Bendegúz
Gyermek-és Ifjúsági Akadémia által szervezett országos matematika versenyen
arany fokozatot ért el Farkas Dávid 2.
osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Jóföldi
Zsuzsanna tanítónő.

Tóth Evelin 3. osztályos tanuló, az Apáczai Kiadó által meghirdetett A tehetség
„pont” én vagyok! elnevezésű rajzpályázaton sikeresen szerepelt. Felkészítő tanára:
Bujdosóné Takács Tímea tanítónő.
Március 10-én Szegeden rendezték meg az
Árvízi Emléknap Szeged élő-csocsó bajnokságot. A 27 csapat közül a sükösdi
cserkészek 2. helyezést értek el. A csapat
tagjai: Hegedűs Richárd, Adorján Krisztián, Sipos Gábor, Koprivanacz Péter.
Felkészítőjük: Tamás Márta hitoktató.
A Víz Világnapja alkalmából „A világ
szomjas, mert mi éhesek vagyunk” című
rajzpályázaton Tóth Evelin 3.osztályos
tanuló 1. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Bujdosóné Takács Tímea tanítónő.
Kovács Lilla 1. osztályos tanuló a Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia XIII.
nyelvész tanulmányi verseny megyei fordulóján 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Kusztorné Varga Edit tanítónő.
Sikeresen szerepeltek a Diákolimpián, a
IV. korcsoportban (7-8.osztály) focistáink.
A területi selejtezőkre Baján került sor, a
négycsoportos döntőben az első helyet
szerezték meg. A megyei tornát végül a
Soltvadkert- Kiskőrös közös csapata nyerte meg, csapatunk 3. helyen végzett. Baján
a műfüves csarnokban 8 csapat részvételével került megrendezésre a II. Várnagy
József emléktorna. Focistáink bronzérmet
szereztek. A csapat tagjai: Bán Géza,
Csicsman András, Gajári József, Pék
László, Sapkás Csaba, Sapkás Dániel,
Tallér István, Balázs Pál, Balogh Gina,
Karaszi Erik, Nagy Dávid, Páncsics
Sándor, Kárpáti Zsolt, Radics József.
Edző: Koch Tamás testnevelő.
Béregi Bence 4. osztályos tanuló sikeresen szerepelt az asztalitenisz bajnokságon.
Edzője: Bajai József. 2012. április 14-én
az Oriental Magyar Bajnokságon Karaszi
Erik 7.o. tanuló II. helyezést ért el
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Kick-boksz sportágban. A május 12-13-án
Budapesten megrendezésre kerülő WTKA
Kis Világbajnokságon a Low-Light kategóriában és a K-1-ben is II .helyezett lett.
Edzője: Mezőfi András.
2012.április 28-án az EMEL Kupa Úszóversenyén 5. helyezést ért el Kernya Kincső 1. osztályos tanuló. Edzője: Vértesi
Zsuzsanna. Április 26-án zajlott le a Serdülőkorúak 2011-2012.tanévi közlekedésre nevelési versenyének megyei döntője.
Iskolánkat Süke Péter 7. osztályos tanuló
képviselte és III. helyezést ért el. Felkészítőik: Makó Péterné tanítónő és Felső Zita
tanárnő. Az Apáczai Kiadó által meghirdetett Apáczai díj a tehetséges 8. évfolyamosoknak című pályázaton Regős Péter 8.
osztályos tanuló sikeresen szerepelt és
elnyerte az Apáczai díjat. Idén is megrendezésre került Szerletics Róbert könyvtáros szervezésében a nagy népszerűségnek
örvendő helyi könyvtári vetélkedő. A versenyen 72 sükösdi tanuló bizonyította,
hogy „olvasni érdemes és jó”. Május 16án rendeztük meg iskolánkban a Petőfi
Sándor Szavalóversenyt. Az 5-6. osztályos
korcsoportban Jánosi Zsófia 6. osztályos
tanuló 3. helyezett lett. Felkészítő: Bujdosó Anna tanárnő. A 7-8. osztályos korcsoportban I. helyezett lett Regős Péter 8.
osztályos tanuló. Felkészítő: Gálosné

Ádám Edit tanárnő. Ugyanebben a korcsoportban II. helyezett lett Faragó Írisz 7.
osztályos tanuló. Felkészítő: Gálosné
Ádám Edit tanárnő. A Gyakorló Általános
Iskola 2012.május 27-én rendezte meg a
14.Göndör Kupát. Iskolánk focicsapata
III.helyezett lett. A csapat tagjai: Karaszi
Erik, Tallér István, Bán Géza, Sapkás
Dániel, Sapkás Csaba, Pék László,
Gajári József, Balázs Pál, Kárpáti Zsolt,
Csicsman András. Edzőjük: Koch Tamás
tanár úr. Az Apáczai Kiadó és a Szivárvány gyermeklap által hirdetett Természetismeret tanulmányi verseny országos döntőjén Tóth Evelin 3. osztályos tanuló sikeresen szerepelt. Felkészítője: Bujdosóné
Takács Tímea tanítónő. Az Apáczai Kiadó
levelezős tanulmányi versenyein sikeresen
szerepeltek: Marusa Márk 3.o.tanuló
matematikából, Tóth Evelin 3.o.tanuló
Kis nyelvész és természetismeret tantárgyból, „Itt születtem …” komplex tanulmányi versenyen is sikeresen szerepelt
3.osztályos csapatunk, amelynek tagjai:
Tóth Evelin, Marusa Márk és Süke Richárd. A 3. osztályosok felkészítője:
Bujdosóné Takács Tímea tanítónő. Antal
Jázmin 3. osztályos tanuló I. helyezett lett
a kisiskolások 2011-2012.tanévi közlekedésre nevelési versenyének megyei döntőjén. A Közlekedési Ismeretek Országos

2012. május 20-án 9 gyermek vette fel az áldozás szentségét a Sükösdi
Római Katolikus Templomban.

Gyere, táborozz velünk!
Az idén nyárra tervezett cserkésztáborról a következőket
adjuk hírül:
A tábor tervezett időpontja: augusztus 14. keddtől - augusztus 23. csütörtökig.
Kiscserkészeknek: augusztus 19. vasárnaptól-augusztus
23. csütörtökig.
Helyszín: Velencei hegység Nadap község. A település a
Velencei hegység keleti végének lankáin helyezkedik el,
rendkívül szép fekvésével méltón sorakozik a Velencei-tó
északi részének másik két - a történelmi tanulmányokból
jobban ismert - településéhez, Pákozdhoz és Sukoróhoz.
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döntőjén 15.helyet sikerült megszereznie
Szeghalmon. Felkészítője: Paudits
Zoltánné és Makó Péterné tanítónő. Antal
Jázmin az Abacus Matematikai lapok Matematika Pontversenyén IV.helyezést,
arany fokozatú dicséretet ért el. A Zrínyi
Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján 16. helyezett lett. Felkészítője:Paudits
Zoltánné tanítónő. Június 3-án rendezték
meg Budapesten a Herman Ottó Természettudományi Verseny országos fordulóját, ahol Sipos Gábor 6. osztályos tanuló
3. helyezést ért el. Felkészítője: Kapitány
Erzsébet tanárnő. A Bendegúz Gyermekés Ifjúsági Akadémia tanulmányi versenyén Farkas Dávid 2. a osztályos tanuló
matematika tantárgyból arany fokozatot
ért el. Felkészítője: Jóföldi Zsuzsanna tanítónő. Az Alma Mater Oktatási Központ
levelező versenyén a következő eredmények születtek a 3.a és 3.b osztályokban:
2.helyezett nyelvtan tantárgyból: Bencses
Laura, Deák Levente, Deák Péter, Tóth
Evelin, Adorján Martin, Antal Jázmin,
1. helyezett lett környezetismeret tantárgyból: Sipos Kata, Tóth Evelin, Bogdán
Zsolt, 1. helyezett lett matematikából:
Antal Jázmin, Marusa Márk, Bogdán
Zsolt, Felkészítő tanáraik Bujdosóné Takács Tímea és Paudits Zoltánné.
Tóthné Késmárky Mária ÁMK igazgató

2012. május 6-án Dr. Bábel Balázs érsek 22 főt részesített a bérmálás
szentségében. A szertartást megelőzően az érsek úr megszentelte a
Fénykeresztet.

Programok: kirándulás, túrák, kézművesnap, játék,
ének, sport, tábortűz, meseerdő és még sok –sok érdekesség.
A tábor jellege: nomád, sátortábor. Az erdőből kilépve egyik oldalon a Velencei hegység, másik oldalon a Velencei-tó látható.
Jelentkezési határidő: 2012. július 15-ig a cserkészvezetőknél.
A jelentkezések után részletes megbeszélést tartunk a végleges tudnivalókról.
Ha szereted a természetet, a vidám társaságot, a jó programokat tarts velünk bátran!
Tamás Márta csapatvezető

Csíksomlyói zarándokúton
Május 24-én indultunk el Erdélybe,
Binszki József bajai plébános által szervezett zarándokútra, hogy részt vegyünk a
pünkösd alkalmából minden évben megrendezett csíksomlyói búcsún, mely a
Csíksomlyó melletti Kis-Somlyó és a
Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregben
zajlik. Sükösdről heten vettünk részt ezen
a lélekemelő utazáson. Gyönyörű helyszíneket látogattunk meg, és mindenhol érezhettük az erdélyi emberek nagylelkűségét,
kedvességét.
Az indulás napján megtekintettük Aradon
a vértanúk emlékművét, majd egy kis túra
következett a Solymosi várromhoz. Első
éjszaka a szász Medgyesen szálltunk meg,
amely Szeben megyében, Nagyszebentől
56 km-re található, mely szintén egy szász
eredetű város, Szeben megye székhelye.
Mindenkit lenyűgözött ennek a gyönyörű
városnak a hangulata.
Pénteken érkeztünk meg Csíkszeredába,
ahol három napig élvezhettük a szállásadó
családok vendégszeretetét, önzetlenségét.
Szívélyesen fogadtak minket, a legfinomabb ételeket tették elénk, így nem maradhatott el a csorbaleves, az erdélyi töltött
káposzta, vagy a puliszka és persze a szilvapálinka sem.
Szombaton délelőtt együtt indult el a csapat a csíksomlyói zarándoklatra. Az idő is
kegyes volt hozzánk, szikrázó napsütésben
értünk fel a nyeregbe, hogy részt vegyünk
a katolikus szentmisén. Megható volt látni

a több százezer magyart, és szívet melengető volt az is, ahogy Jakubinyi György, a
gyulafehérvári főegyházmegye érseke
köszöntött minket: „A Szűzanya hazavárja
gyermekeit, mi mindannyian hazajöttünk.”
Az érsek hozzátette, a zarándoklatnak
egyetlen célja, hogy a zarándokok keresztény katolikus hitükben megerősödjenek.
Jókai Mór szerint „Még most is legtisztábban imádják az Istent, legjobban szeretik a
hazát, akik a Hargita bérczei közt laknak.”
Az ember ilyenkor akaratlanul is elgondolkozik az életén, választ keres a kérdéseire,
hogy mi a célja a világban, mi a dolga itt a
földön, vagy keresi az Istent, keresi önmagát. Tempfli Imre stuttgarti római katolikus plébános, Oscar Wilde-ot idézve azt
mondta, az embertől elvehetik, amit birtokol, de az igazi kincseket, amelyek benne
élnek, soha nem vehetik el. „Lelked kincseivel lehetsz boldog, azokat nem veheti
el senki” - hangsúlyozta.
Tempfli Imre azt is hozzátette: „Pünkösd azt üzeni,
a mi népünk is kiválasztott nép, van helyünk a
nap alatt”.
Ilyen és ehhez hasonló
gondolatokkal a szívünkben tértünk haza szállásainkra, majd másnap folytattuk utunkat Erdélyben.
Megtekintettük
Tamási
Áron
síremlékét
Farkaslakán, szakadó esőben
vásárolgattunk
Korondon, és megpihen-

hettünk egy kicsit a parajdi sóbányában.
28-án, hétfőn sajnos elérkezett a hazautazás napja. Az út hosszú és fárasztó volt, de
ezt feledtette velünk az erdélyi táj lélegzetelállító szépsége és a Tordai-hasadék látványa, melyről Jókai így ír: "Távolabb a
regényes Torda-hasadék képe tünik elénk.
Egy harmincz ölnyi széles nyilás, melynek
oldalai csaknem egymásba illenek, s melyről azt tartja a monda, hogy az Szent László csodájára támadt, midőn ellenei üldözték, Isten szétnyitá a hegyet, a ló patkója
nyolcz szegével együtt most is lenyomva
látszik a sziklában"
Azt gondolom, vallási felekezettől és
politikai beállítottságtól függetlenül egyszer minden magyarnak részt kellene vennie ezen a csíksomlyói búcsún, mert szavakkal nagyon nehéz leírni, amit ott olyankor érezni lehet.
Dudás Rita tanárnő

FELHÍVÁS AMATŐR MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSRA!
A Sűkösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület az Anna-napok rendezvénysorozaton helyi amatőr alkotók műveiből rendez kiállítást melyre várjuk minden olyan sükösdi jelentkezését, akinek bemutatható állapotban (Pl.: bekeretezett) van saját
készítésű alkotása. A mű bármilyen technikával készülhet, lehet képzőművészeti, népművészeti, technikai stb. jellegű. Részletekért érdeklődni lehet: Borsányi Gellértnél (06-70-3348829) és Kusztorné Varga Editnél (06-70-3336328).

Sükösdi Anna-napok tervezett programja 2012. július 26-29.
Július 26. – csütörtök
Művelődési Házban:
Pócz Dániel grafikus, festőművész kiállítása
Kékhegyi Vadásztársaság fotókiállítása
Július 27. – péntek
Művelődési Házban:
Helytörténeti kiállítás
Templomban és az Egyházközösségi Házban:
Szent mise
Nemesnádudvari Nemzetiségi
Kórus hangversenye
Czirjék Lajos marosvásárhelyi
festőművész kiállítása

Gruber Sörházban:
Teke Kupa
Ulti Kupa
Sportpályán:
Kispályás foci
„Göncölszekér” népi játékok
készítése és ügyességi játékok
II. Sükösdi Rock fesztivál programja:
Léggitár verseny
Fellépők: Lassú Vágta, Vasárnapi Fiúk, Garázs Band, Coma
Sztárvendég: Stoni Blues Band
Július 28, – szombat
Viktória tavakon:
Horgászverseny gyermek és

ifjúsági kategóriában
Sportpályán:
Pogácsasütő verseny
Kispályás foci
Sétakocsikázás hintóval
Élő csocsó bajnokság
Játszóház
Állatsimogató
Néprajzi foglalkozás
Henna, arcfestés
Színpadi programok:
Angie’s tánccsoport
Óvodások műsora
Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Általános Iskola tanulóinak műsora

Sükösdi Ripityom néptánc csoport
Palotás
Sükösdi Népdalkör
Danubia Bátyai Ifjúsági Fúvószenekar
Sükösdi musical csoport
Fehér Kármen
Sztárvendég: Unique
Tűzijáték
Utcabál
Július 29. – vasárnap
Búcsúi szent mise és körmenet
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Szervezők
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Fotópályázat
„Sükösd és környéke, ahogy én látom” címmel
várjuk fényképeiket természetfotó, életképek, portré kategóriában, a korábbi számban meghirdetett
feltételek mellett július 15-ig
a Polgármesteri Hivatal titkárságára.
A részletes kiírás a www.sukosd.hu internetes oldalon is olvasható a Felhívások menüpontban

Népdalkör
Minden érdeklődőt szeretettel várunk hétfőnként este 1/2 7-től a Művelődési Ház nagytermében!

Jógagyakorlatok és meditáció keddenként
este 6 órától.

Nyugdíjas Klub
Minden
szerdán 1519 óráig.

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

Hétfőn, szerdán és pénteken este 6 órától a Művelődési Ház előtt.

RIPITYOM
Internetezési lehetőség
minden munkanapon!

AA csoport találkozói
minden szerdán
délután 5 órakor .

Kéthetente pénteken este
7 órakor a Művelődési
Ház klubszobájában.

Néptánc
Minden csütörtökön 7-kor
a Művelődési Ház nagytermében
Asztalitenisz
Kedden, pénteken és
vasárnap délután 16:00tól 19:00-ig a Lakodalmas Házban.

Év végi bizonyítvány
Egy évvel ezelőtt (a 2010-11-es) bajnokság zárása után még
azon keseregtem, hogy „csak” hatodikak lettünk a korábbi évek
jobb helyezéseihez képest. 2011. őszén, a „félévi bizonyítványban” már a kilencedik helyen találtuk magunkat, s akkor a szerény teljesítmény okait próbáltam számba venni –abbéli hitemben- ,hogy velünk ez még egyszer nem fordulhat elő. Csapatunk
erre rácáfolt, a 2011-12-es megyei II. osztályú bajnokságot a 11.
helyen fejezte be. Az őszi 9. hely után nagy volt a felzúdulás,
Nagy Endre edzőnek mennie kellett, helyére Kernya Tibor került, új elképzelésekkel, új stílussal, a rendcsinálás ígéretével.
Nos az eredmény ismert: megérkeztünk az utóbbi hét év leggyengébb állomására. Az út, egy jól követhető folyamat vége.
De lássuk a tényeket:
2006-ban 3. helyezés, 58 pont, Goretich Krisztián edzővel.
2007-ben 4. helyezés, 58 pont, Goretich Krisztián edzővel.
2008-ban 5. helyezés, 55 pont, Lógó János edzővel.
2009-ben 4. helyezés, 64 pont, Lógó János edzővel.
2010-ben 4. helyezés, 62 pont Nagy Endre edzővel.
2011-ben 6. helyezés 50 pont, Nagy Endre edzővel.
2011 ősszel 9. helyezés, 21 pont, Nagy Endre edzővel.
2012 tavasszal 11. helyezés, 15 pont, Kernya Tibor edzővel.
Már a tavaszi rajt maga volt a döbbenet. Az első négy mérkőzést zsinórban elvesztettük, amire a fenti években nem találunk
példát. Első pontunkat az ötödik fordulóban, Dusnokon szereztük
(1:1), majd 2:1-re kikaptunk Császártöltésen. Az áhított győzelmet a nyolcadik! fordulóban, itthon Miske ellen szereztük meg
(4:2). Ez a későn érkezett siker mégis sokat jelentett a már-már
önbizalmát vesztett társaságnak. Lökést adott a továbbiakra. Kisszálláson 3:2-re ugyan még kikaptunk, de a következő hazai
mérkőzést Hajós ellen már megnyertük, Matity három Pazar
góljával. A borsódi meccset 3:1-re elvesztettük, de a Bokod elleni 5:2 jó reményeket táplált, ami a Felsőszentiván elleni 2:2-es,
értékes döntetlen vissza is igazolt. Kunfehértó érkezett és 9:0-val
távozott, ami a csapat kárpótlása volt a fogyatkozó, de még min6

dig kitartó közönségnek. Az utolsó, mélykúti találkozón maradt a
realitás, 5:3-ra kikaptunk. Ilyenkor egyetlen kérdés foglalkoztatja
a szurkolót: mi volt a baj? A válasz nem könnyű. Nyilván máskép látja az edző, a vezetőség, a játékosok és a nézők. Indulhatunk akárhonnan, a végeredmény a lényeg, amit nehéz lenne
sikerként elkönyvelni. Marad az ilyenkor szokásos „egyrészt”,
„másrészt” megközelítés. Kezdjük az „egyrészt” megállapításaival, amivel feltételezem, hogy a többség egyetért:
1. A működés feltételei biztosítottak voltak, ami manapság
nagy szó és megbecsülendő.
2. A játékosállomány közel megegyezett az őszivel, egyéni
képességek alapján ettől lényegesen többre képes.
3. Túl hosszúra nyúlt az edzői kísérletezés, ami az eredmény
rovására ment. (22 játékos szerepelt.)
Folyamatosan rossz hírek keringtek a vezetők egymás közötti
viszonyáról és az öltözői hangulatról.
Folytassuk a „másrészt” válaszaival:
1. A csapat küzdőszellemével a zaklatott körülmények ellenére
nagyobb baj nem volt.
2. Egy új edzői elképzelés megvalósítása (pláne, ha ennyire
szembemegy a korábbiakkal) mindig kétesélyes és ettől hosszabb
időt igényel.
Minden baj ellenére folytatódott a csapatépítés (fiatalítás) a
hátsó és középső alakzatokban: Krix D., Csordás E. után (kiújuló
sérülése miatt csak ötször léphetett pályára) Geleta G. és Schultz
M. stabilan beépült a csapatba. Koprivanacz M. hatszor, Nemes
R. ötször kapott játéklehetőséget. Szabó D. lehetett volna a következő előrelépő, de az utolsó öt fordulóban kegyvesztetté vált.
Cifra történet az övé, ami remélhetőleg lezárult. Az igazi gondot
a támadó sor jelenti. Elől még mindig hiányzanak a trónkövetelők. Pesti, Matity és Tamás nélkül pedig nincs eredmény.
A gólszegénység már az ősz óta kísért. Pesti sérülése miatt csak

a 6. fordulóban lépett először pályára. Visszatérése jelentette a
felkapaszkodás kezdetét, amiben a megújult Tamás Karcsi is
komoly szerepet vállalt. A góllövő listát Matity D. vezeti 12,
Pesti L. 11, Tamás K. és Schultz követi 5-5 találatával. A 15
mérkőzés 90 percét mindössze ketten, Szabados és Geleta G.
játszotta végig. Szorosan a nyomukban van Halász I., aki mindannyiszor kezdő volt (kétszer cserélték le) Kovács R. és Büte 14,
Krix 13, Koszorús és Matity 12, Schultz 11, Tamás és Király 10,
Pesti és Fekete 8, Zsikó és Tölgyesi M. 7, Szabó D. és Kárpáti K.
5 alkalommal lépett pályára.
IFJÚSÁGI csapatunk a tabella éléről kezdte a szezont, bajnok
esélyesként , ami már az első két mérkőzésen megbillent. Hazai
pályán 2:1-re kikapott Jánoshalmától, majd Nemesnádudvaron
maradt alul 3:0-ra. Oka egyértelmű: Schultz, Nemes, Bohner,
Szabó D. a felnőtt csapathoz került. Velük a csapat egy okos
kompromisszummal bajnokságot nyert volna. Később már
hiába jöttek a jó eredmények (Szakmár (7:1), Miske (13:2),
Kisszállás (17:0), Hajós (5:1), Borsód (7:0)), Érsekcsanád előnye már behozhatatlan volt. Maradt tehát a második hely, szenzációs gólaránnyal: 166:32. A góllövő lista élén Sudár Csaba
áll 41, őt Schultz 35, Szöllősi 25 és Nemes követi 21 találattal.
Egészen kivételes produkciónak lehettünk tanúi Kisszálláson,
ahol a 17:0-s győzelmen két játékos osztozott: Szöllősi kilencet, Schultz nyolcat rúgott. Kár az elveszett első helyért, de az
ezüstérem is minden elismerést megérdemel.
SERDÜLŐ csapatunk is a bajnoki reményekkel indult, hiszen
ősszel a második helyen voltak. Az első hat fordulóban még
minden sínen volt. Bácsalmáson 6:1-re, Nagybaracskán (HÍD
SC.)
10:1-re,
Madarason
5:0-ra
győztek.
Itthon
Nemesnádudvart 8:1-re, Tompát 4:2-re verték, s 1:1-es döntetlent értek el Bácsbokod ellen. Ezután becsúszott két vereség:
Szeremlén (4:2), Nádudvaron (5:3). Majd ismét remek széria
következett: Kelebián 16:2, Bácsalmáson 8:1, Madarason 9:1,
itthon Baracska ellen 6:0. Tompán viszont súlyos, 7:1 vereséggel
zárta a szezont a csapat. A lejátszott 24 mérkőzésből 17-et megnyert, két döntetlennel, öt vereséggel, 53 ponttal a második helyen végzett, ami dicséretes. 151 gólt lőtt és 39-et kapott. A 151ből Sudár Csaba egymaga 92-őt lőtt. Az ifiben elért 41 góljával
találatainak száma 133, ami példátlan a sükösdi futball történeté-

ben, de párját azt hiszem se közel, se távol nem találnánk. Híre
azért eljutott Kecskemétre is, a nyáron a KTE-hez igazol. Gratulálunk és legyél sikeres Csabi! Második a sorban Rácz G. 16,
majd Kárpáti 10 és Berger 8 góljával követi. Sudár eredményessége mellett a csapat legjobbjának a kapus Gajári Józsefet jelölte
meg edzője, aki elköszönt tanítványaitól, munkahelyi elfoglaltsága miatt. Csapatával 2010-ben a 8., 2011-ben az 5., 2012-ben a
2. helyezést érte el.
Végezetül jelentős változásokról szólnak a hírek. Az már biztos, hogy Kernya Tibor edző Baján folytatja. Lemondott Grúber
Tamás elnök, Ribár István és Kovács István vezetőségi tag. Ismét lezárult egy fejezet. A folytatásról majd a közgyűlés dönt.
Én hiszek a megújulásban és a futballmúltunknak megfelelő felemelkedésben.

A 2. helyezett serdülő csapat és edzőjük: Vörös Dávid:
Állnak: Gajári J., Forgács G., Farkas P., Sudár Cs., Kernya K.,
Rácz G, Berger D, Nagy D, Vörös Dávid edző
Térdelnek: Gyuricza P., Páncsics S., Radics J., Kurucz E., Kárpáti Zs., Csordás Z., Pintye K.
Varsányi József

Rövid sporthírek

Balatonkör 2012.
2000. április 22-én a Föld napja alkalmából, egy Balaton körüli kerékpártúrát
keltett életre a Zöld Szív Természetvédő
mozgalom. Siófoki bringásokat kerestek
meg, hogy vajon mennyi idő alatt lehet
körbekerülni drótszamarakkal a tavat. Ők
persze napokba gondolkodtak, a vége pedig az lett, hogy kényelmes tempóban, 1520km/h-ás átlaggal, 6-7 pihenővel, 12-14
órára redukálódott az idő!
Idén már négyen voltunk Sükösdről.
Soós Gergő, Kovács Antal, Scherer János
tartottak velem, s kóstoltak bele ebbe a
fantasztikus élménybe.
Balatonföldváron, a keleti strandon volt
a rendezvény. A 206 km-es „Nagykör”
mellett, egy 85 km-es „Kiskör” is indult,
családok, idősebbek, gyerekek számára,
valamint a „Köröcske”, piciknek 10 km-es
hosszal, Balatonföldváron belül. Emellett
egész nap színes programok, ügyességi
vetélkedők, játszótér várta az érdeklődőket

a helyszínen.
Mi a leghosszabb távot választottuk.
1500-an rajtoltunk el a távnak reggel 6kor. Két hosszabb és négy rövidebb pihenő adott lehetőséget a felfrissülésre, erőgyűjtésre. Lajtos kocsi, szervízautó, valamint egy mentő állt rendelkezésére a résztvevőknek. Amerre a bringás konvoj haladt, a szervezők és a rendőrség folyamatosan zárták
le az utat, ahol sűrű volt a
forgalom. Így biztosították
a nyugodt, biztonságos
haladást. Gyönyörű táj,
kellemes időjárás, jó társaság, s más nem is kellhetett egy szép tavaszi szombatra. Fáradtan, de mégis
jó kedvvel, büszkén értünk
vissza
Balatonföldvárra
este 9-re, ahol ünneplő
tömeg várt minket, s tapssal, ujjongással gratuláltak

nekünk. Elfogyasztottuk a jól megérdemelt gulyáslevest, s visszavonulva a szállásra, egy élménnyel teli napot zártunk.
Ajánlani tudom mindenkinek, hogy ha
teheti, próbálja ki, milyen érzés 1500 társával együtt körbekerülni a Balatont.
HISZEN KERÉKPÁROZNI JÓ!
Faddi Krisztián
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• Koluti Margit a zombori félmaraton versenyen 2. helyezést, a
K&H félmaraton versenyén Budapesten 4. helyezést ért el. Június 28-án a csapatával 700 km-es váltófutáson vett részt.
•Május 24-e és 27-e között Sarlóspusztán megrendezett 18.
FITASC Compak Sporting (gyorsított korongvadászat) Európabajnokságon Szerdahelyi András 200 korongból 198 találattal
döntetlenre állt az élen a 19-szeres brit koronglövő világbajnokkal, George Digweeddel. A küzdelmet csak „hirtelen halállal”
sikerült eldönteni, Szerdahelyi András ezüstérdemmel térhetett
haza.
•A diákfoci eredményeit az oktatás rovatban olvashatják.
A Bozsik Egyesületi Program rendezvényén kiemelkedő teljesítményt nyújtott Malik Márkó és Nagy Márton 1.oszt.tanuló.
Edzőjük: Geleta Károly.
A Bozsik tornán a legfiatalabb focisták 3. helyezést értek el. A
helyezést ért el. Kovács Lilla és Soós
csapat tagjai: Malik Márkó, Nagy Márton, Pusztai Máté, Onódi
Nóra 1. osztályos tanulók eredményesen
Tamás, Szabó Erik és Nagy Balázs. Edzőjük: Geleta Károly.
•A Baján megrendezett Ponty-poronty úszóversenyen 2012. szerepeltek.
Kusztorné Varga Edit szerkesztő
június 9-én Kernya Kincső 1. osztályos tanuló hátúszásban 3.

Hirdetmény:
A sükösdi napközi konyhán helyben előállított és felszolgált
rendezvényi szolgáltatás díjai a nyersanyag árak nélkül:
50 fős rendezvényig :
1000 Ft + ÁFA / fő
50- 80 fős rendezvény esetén:
1300 Ft + ÁFA /fő
A díjak a kiszállításra kért étel előállítás esetén személyenként
nettó 300 Ft-tal csökkentve számítandók. Előjegyzés:
06/70/3317726, vagy személyesen Bencses Emőke élelmezésvezetőnél
Bánné Dr. Raffai Gyöngyi jegyző
A településőrök elérhetőségei
Faddi József 70/334 8799 Juhász Márton 70/932 7038
A hirdetés díjai a következők:
1/1 oldal: 20.000.-Ft
1/2 oldal: 10.000.-Ft
1/4 oldal: 5.000.-Ft
1/8 oldal: 3.000.-Ft
1/16 oldal: 1.500.-Ft
Lakossági apróhirdetés díjai: 5 szóig ingyenes, 5 szó felett 50.Ft/szó. Az árak bruttó árak.
Hirdetést feladni munkaidőben a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK
Sükösdi Általános Iskolájában lehet az iskolatitkárnál.
A sükösdi hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfő: Szünnap
Kedd: 8-12-ig.
Szerda: 14-18-ig.
Csütörtök: 8-12-ig. Péntek: 14-18-ig.
Szombat: 8-12-ig. Vasárnap: Zárva
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakossági hulladékot ingyen átveszik. (A lakossági hulladék fogalmáról kérjenek tájékoztatást!)

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

Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető
Születtek:
Sipos Sára ( anyja neve: Jámbor Anett )
Aranyos Balázs ( anyja neve: Vix Noémi )
Házasságkötés:
Müller Kornélia és Kis Imre
Németh Nikolett és Bartok Balázs
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak:
Bakos Jánosné sz.: Jámbor Piroska Anna 81 éves Dózsa Gy. út.
299.
Faddi Ágostonné sz.: András Borbála 88 éves Dózsa Gy.
út 301.
Kollutiné Lakatos Erzsébet 52 éves Petőfi S. utca
156.
Dr. Laszinger Mihály 67 éves Arany J. utca 1.
Agócs Béláné sz.: Hrotkó Terézia Nemesnádudvar,
Petőfi S. utca 95.
Bolvári János Péter 55 éves Zrínyi utca 17.
Potyondi János 60 éves Hunyadi J.
utca 42.
Pék Józsefné sz.: Kaszás Mária
70 éves Kossuth L. u. 51.
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