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Árvíz 2013... 
Hazánkat június elején elérő 

árvízről folyamatos híradást 
halhattunk különböző fórumo-
kon. 

Mostanra tudjuk, hogy ke-
mény erőfeszítést igénylő mun-
kával, a szakemberek kiváló 
felkészültségének köszönhető-
en, sikerült minden idők legna-
gyobb árvízét komoly kataszt-
rófák nélkül átvészelnünk. Ter-
mészetesen a víz rombolt ma-
gántulajdonokban, pusztított a 
természetben, de emberéletet 
nem követelt Magyarországon, 
s ez mindennél fontosabb. 

Sükösdön, mint Duna menti 
településen, az árhullám kezde-
teitől fogva fokozott figyelmet 
szenteltünk a védekezésre való 
felkészülésnek. Most is tapasz-
talhattuk, hogy őseink egykor, 
bár tudjuk nagyon nehezen, de 
jól döntöttek, amikor a magas 
partra telepítették át a falut. 
Tudtuk nálunk most sem a tele-
pülés van veszélyben. Az üdü-
lőterületről is idejében meg-
kezdték a tulajdonosok értékeik 
biztonságba helyezését. Víz-
ügyi szakemberekkel való 
egyeztetések után számunkra 
csak az volt a kérdés, hogy 
töltésünk minden szakasza bírni 
fogja-e a 10 méteres vízmagas-
ságot is megközelítő áradást. 
Ez tette indokolttá az előkészü-
leteket. Egy esetleges gátszaka-
dással, amire már 1956-ban 
volt példa, óriási mezőgazdasá-
gi terület kerülhetett volna víz 
alá. A bajai Helyi Védelmi 
Bizottság tájékoztató ülése 
után, helyben is megkezdődött 
a felkészülés, hogy egy esetle-
ges vészhelyzetben szervezet-
ten irányíthatóak legyenek a 
védekezési munkálatok. 

Áttekintésre került a helyi 
polgárvédelmi szervezetbe be-
osztott személyi állomány, el-
lenőriztük a vállalkozóinknál 
lévő gépparkot, homokzsákokat 
készítettünk be. A képviselő-
testület rendkívüli ülésen kapott 
tájékoztatást az előkészületek-

ről. A 
r e n d -
ő r ö k , 
t e l e p ü -
lésőrök, 
p o l gá r -
ő r ö k 
á l l andó 
ellenőr-
z é s t 
tartottak 
az üdü-
lőterületen ill. a töltéshez veze-
tő utakon. A honlapon folyama-
tos tájékoztatást biztosítottunk 
a lakosságnak az éppen aktuális 
árvízi helyzetről. 

Önkéntesek regisztrációját 
kértük a hivatal titkárságán, 
valamint elektronikus felületen 
keresztül. Fajsztól Bajáig kap-
csolatban voltunk a polgármes-
ter kollégákkal, s készenlétben 
álltunk, hogy a szomszédos 
települések is segíteni tudjanak 
egymáson, ha kell. Soós Ger-
gely alpolgármester úrral fel-
váltva, személyesen tájékozód-
tunk a töltés melletti állapotok-
ról, figyelemmel kísértük a 
napról-napra emelkedő vízszint 
várható következményeit. Ami 
megnehezítette a dolgunkat, 
hogy két család többszöri fel-
szólítás ellenére sem volt haj-
landó elhagyni az árteret, és ott 
lévő ingatlanjaikban várták az 
ár levonulását. Ha vészhelyzet 
adódik sokkal bonyolultabb 
lehetett volna a mentésük meg-
szervezése, mint az időben 
történő kiköltözés. 

Sükösdöt 2013. június 11-én 
kedden éjszaka, 12-én szerdán 
hajnalban érte el a tetőzés, ami-
kor is 989cm volt a vízállás 
(Baján mért értékhez viszonyít-
va) ekkorra már szemmel látha-
tóan a töltésen több helyen 
keletkezett a védett oldalon 
átszivárgás. A buzgár kialaku-
lásának oka a gát két oldalán 
levő vízszintkülönbség okozta 
víznyomás. Az árvízi oldal 
nyomása a másik oldal talajvíz-
ét is emeli. Amennyiben a gát 

nem megfelelően akadályozza a 
vízmozgást, illetve a rágcsálók, 
férgek által okozott kisebb-
nagyobb károsodások, utat 
biztosíthatnak a víz útjának. A 
tetőzés utáni lassú levonulás 
továbbra is a töltésünkre nehe-
zedő nyomás teherbírása vonat-
kozásában adott okot aggoda-
lomra. 

Szerencsére konkrét védeke-
zési munkára nem volt szükség. 

Itt szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik az árhullám 
levonulása alatt teljes készen-
létben voltak, segítségüket, 
munkájukat felajánlották. Kü-
lön köszönöm Brachna Sándor 
gátőrnek, hogy mindig ponto-
san, megnyugtatóan tájékozta-
tott bennünket az árvízzel kap-
csolatos állapotról és biztosí-
tott, hogy „ erős a mi tölté-
sünk”. Köszönet a polgárőrök-
nek, településőröknek, rend-
őröknek az állandó jelenlétért, 
valamint a hivatal munkatársai-
nak, akik a szükséges admi-
nisztratív jellegű munkákkal is 
foglalkoztak. Természetesen 
köszönetet mondok azoknak is, 
akik önkéntesként regisztráltak, 
és készen álltak a munkára. 

Tudom, hogy Sükösdről 
többen voltak, akik az ország 
különböző részein hivatalból, 
vagy önkéntesként ott voltak a 
gáton, az ő munkájukra is büsz-
kék vagyunk. 

Az árvíz levonulása utáni 
teendőkről is kísérjék figyelem-
mel tájékoztatóinkat! 

Tamás Márta  
polgármester 
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 Önkormányzati Képviselő-
testületi hírek kivonatolva, a 
teljesség igénye nélkül: 
  
2013. április 24.: 
A 2012. évi gazdálkodás zár-
számadási rendeletét tárgyalta 
meg a  Képviselő-testület. Ösz-
szefoglalót tárt a polgármester 
a képviselők elé a 2012. év 
általános működéséről. Hitelt 
nem vett fel az önkormányzat, 
gazdálkodása kiegyensúlyozott 
volt. Az önkormányzat 2012. 
évi szabad pénzmaradványát 
16.655.776 Ft összegben tarta-
lékba helyezte. A 2014. évi 
költségvetési koncepciót is 
megtárgyalta a Képviselő-
testület törvényi előírás alapján.  
Önkormányzatunk kiemelt cél-
jai és feladatai 2014. évben: 

• Intézményeink működési 
színvonalának megtartása. 
• Pályázatok állandó figyelé-
se a működési és fejlesztési 
kiadások minél gazdaságosabb 
kihasználása érdekében. 
• Szennyvíz beruházással 
kapcsolatos önkormányzati 
kiadások biztosítása. 
• Közbiztonság növelése. 
Közmunka hatékonyságának 
növelése. 
A polgármester tájékoztatást 
adott a megjelent BM rendelet-
tel kapcsolatosan benyújtható 
pályázatokról. A képviselők a 
központi óvoda felújításáról 
döntöttek, ezt célozzák meg a 
pályázatban.(nyílászáró-csere, 
hőszigetelés, foglalkoztatók 
falának sós felülettel történő 
ellátása, egyéb helyiség bővíté-
se, vizes blokk felújítás, beren-
dezés) 2013. június 30-val 
megszűnik Érsekcsanáddal 
létrehozott intézményfenntartó 

társulásunk, ezzel kapcsolatban 
hozták meg a szükséges dönté-
seket. A társulásban eddig ellá-
tott sükösdi önkormányzati 
feladatok változatlan színvonal 
mellett a jövőben is biztosítha-
tók. 
 
2013. május 14.: 
A Sükösd- Érsekcsanád ÁMK 
alapító okiratának módosításá-
val kapcsolatban hiánypótlást 
teljesített a Képviselő-testület. 
 
2013. május 29.: 
A Magyar Állam 2013. január 
1-től átvette az általános iskolai 
oktatás intézményeinek fenn-
tartását. Sükösd önkormányzata 
(település lakosságszáma alap-
ján) továbbra is viszi az iskola 
működtetését.(rezsi kiadások, 
takarítás, karbantartás, porta-
szolgálat, nem oktatási műkö-
dési kiadások) Egyetértése 
szükségessé vált a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
által 2013. szeptember 1-től 
tervezett alapfokú nevelési in-
tézmények átszervezéséhez. A 
Képviselő-testület hozzájárulá-
sát adta ehhez. A „Települési 
szilárdhulladék mechanikai-
biológiai stabilizálására szolgá-
ló rendszer kialakítása a Ho-
mokhátsági Települési Hulla-
dékgazdálkodási Rendszerben” 
című pályázaton megvalósuló 
projektre létrejött a Homokhát-
sági Regionális Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Tár-
sulás, melynek Sükösd is tagja. 
Éves működésének beszámoló-
ját tárgyalták meg a képviselők. 
Más önkormányzati társulások-
kal kapcsolatos operatív dönté-
seket is kellett hozni. Önkor-
mányzatunk a környezettudatos 
fűtésmegoldás híve. /A lakos-
ság is segíti ebben a felhívása-

inkra rendre kitett aprítható 
hulladékok biztosításával./ Si-
került 2013. évben két új bio-
kazánt beállítani pályázaton 
elnyert összegből. A 
megnövekedett fűtőanyag 
igény mellett a pályázatból 
fennmaradó összeg felhasználá-
sával aprítékoló gép beszerzé-
sére is lehetőség nyílt. Erről 
döntött a Képviselő-testület. 
 
2013. június 10.: 
A Duna magas vízállása miatt 
rendkívüli Képviselő-testületi 
ülés összehívásáról döntött a 
polgármester. Tájékoztatást 
adott a katasztrófavédelmi in-
tézkedéseiről. A cikk megírása-
kor már köztudott: szerencsére 
Sükösd nem tartozik a súlyos 
következményekkel járó árvíz 
sújtotta települések közé. Az 
üdülőterületeken viszont a ma-
gántulajdonokban jelentős a 
kár, folyamatosan végzik a 
tulajdonosok a fertőtlenítést, 
takarítást. Megjelent az ún. 
Leader pályázat, áttárgyalták a  
képviselők, mely helyi civil 
szervezetek nyújtanak be 
Sükösd lakosságának is értéket 
teremtő pályázatokat, amelye-
ket az önkormányzat a kiadá-
sok megelőlegezésével tudna 
támogatni. Az önkormányzat a 
jövő évi falurendezvényekre 
nyújt be pályázatot. A Sükösd- 
Érsekcsanád ÁMK általános 
iskola intézményegységének 
2012. évi kiadásaiban vannak 
olyan tételek, melyek kifizetése 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központtól várható, eze-
kekről döntött a Képviselő-
testület. 
 
Polgármesteri Hivatali hírek: 
Az árvíz elöntötte a sükösdi 
üdülőterület házait. Az érintet-

tek majdnem 100 %-a megér-
tette a vízi közlekedési és halá-
szati tilalom betartásának szük-
ségességét. Kérjük az ingatlan-
tulajdonosokat, hogy a takarítás 
és fertőtlenítés során tartsák be 
az Országos Tisztifőorvosi Hi-
vatal és a Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által ajánlott 
előírásokat. Hozzáférhetők: 
Sükösdi Polgármesteri Hivatal-
ban papíralapon, és a 
www.sukosd.hu honlapon. 
Több lakos azzal a panaszbeje-
lentéssel jön Hivatalunkba, 
hogy szomszédja a kertbe enge-
di ki a szennyvizet. Hivatalos 
bejelentést viszont nem hajlan-
dók tenni. Tájékoztatom a la-
kosságot, hogy az írásos beje-
lentésre induló eljárásban 3000 
Ft illeték lerovása mellett van 
lehetőségük a hatóság intézke-
dését kérni. Az illeték visszajár, 
ha az eljárásban a panaszoltat 
elmarasztalják. A hivatal senki 
magánterületére nem fog be-
menni, hogy „véletlenül” hiva-
talból észleje a szennyvíz sza-
bálytalan elszivárogtatását. A 
Hivatal munkatársai mások 
helyett sem békíteni, sem ve-
szekedni nem fognak. Legyen 
Önökben annyi mersz, hogy 
szomszédjukhoz bekopogtatva 
figyelmeztessék arra, hogy a 
cselekedet megismétlésekor 
hatósághoz fordulnak!  Az, 
amiben a lakosság bízik, tudni-
illik, hogy a hatóság szóbeli 
figyelmeztetésétől „megijed” a 
szomszéd, már idejétmúlt felté-
telezés. A renitens állampolgár 
attól ijed meg, ha a „bőrén” 
érzi -pénztárcáján – tettének 
következményeit. Bírságot pe-
dig hivatalos eljárásban lehet 
kiszabni.  
Bánné Dr Raffai Gyöngyi jegy-

ző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

Sükösd Nagyközség Önkormányzata a 2013. 
évi  Anna-napokhoz kapcsolódóan pályázatot 
hirdet „Készítsd el Sükösd képeslapját” cím-
mel. 
A képeslap témája: Sükösd és környezete. 
Olyan sükösdi vagy sükösdi kötődésű alkotók, 
művészek jelentkezését várjuk, akik képesek 
képi élményt nyújtó alkotásokat létrehozni. A 
pályázati művek alapja lehet saját fotó, saját 
szabadkézi rajz stb., de készülhet szoftver se-
gítségével is. Technika nincs megkötve. A 

pályaművet papíralapon kérjük beadni, képes-
lap méretben. Követelmény, hogy a beküldött 
alkotás a beküldő saját alkotása legyen. A pá-
lyázatban kérjük, jelölje meg az alkotás techni-
káját. A versenyen indulni csak olyan alkotás-
sal lehet, mely kifejezetten Sükösd és környe-
zetéről készül. 
Beküldési határidő: 2013. július 15. hétfő 16.00 
óráig. 
A pályázat célja: Sükösd és környezetének 
minél szélesebb körű bemutatása, képeslap 

megjelentetése. 
A pályázatról részletesen a www.sukosd.hu  
honlapon  tájékozódhatnak. 

Tamás Márta polgármester 
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Az Érsekcsanáddal 2007. au-
gusz tusában  l é t reho zo t t 
Sükösd-Érsekcsanád Általános 
Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény Fenntartó 
Társulás megszűnésével kap-
csolatban gondoltam egy rövid 
kronológiában összefoglalni az 
elmúlt évek történéseit. 
A Társulás létrehozásának 
alapja a közös fenntartáshoz 
kapott többletfinanszírozás 
volt. Alapítói a résztvevő intéz-
ményeket fenntartó sükösdi 
(gesztor) és érsekcsanádi Ön-
kormányzatok Képviselő-
testületei voltak. 
A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 
intézményei: Sükösd részéről a 
Sükösdi Általános Iskola, a 
Napközi otthonos Óvoda vala-
mint a Művelődési Ház és 
Könyvtár. Érsekcsanád részéről 
a Bíber János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, a Napközi otthonos 
Óvoda, Könyvtár. A Társulás 
ebben a formában 2012. de-
cember 31-ig működött.  
A következő nagy változás a 
jelenlegi Kormány oktatást 
érintő átszervezése volt, amely 
az alapfokú oktatás állami kéz-
be vételét jelentette 2013. janu-
ár 1-étől a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központon ke-
resztül. Ez Társulás tekinteté-
ben azt eredményezte, hogy a 
Sükösdi Általános Iskola szak-
mai fenntartását (a dologi fenn-
tartás maradt az Önkormányzat 
feladata, lévén Sükösd 3000 fő 
feletti település) valamint az 
érsekcsanádi Bíber János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény szak-
mai és dologi fenntartását át-
vette a KIK, így ki kellett, hogy 
váljanak a Sükösd-Érsekcsanád 
ÁMK-ból. A Társulás Társulási 
Tanácsa a bent maradt intézmé-
nyek vonatkozásában az ÁMK 
fenntartása mellett döntött 
2 013 .  augusz tus  31 - ig 
(elsősorban adminisztrációs- és 
folyamatban lévő pályázatok 
valamint törvényi előírások 
miatt), vezetésére határozott 
idejű megbízással pályázatot 
hirdetett. 
Érsekcsanád 2012. decemberé-
ben jelezte kilépési szándékát a 
társulásból a Társulási Tanács 

felé. A sükösdi Képviselő-
testület ezzel párhuzamosan 
szintén a 2013. június 30-al 
történő kilépésről határozott és 
döntött arról, hogy a fenntartá-
sában megmaradt óvodai intéz-
ményegységet valamint a 
könyvtár, közművelődés fel-
adatellátását, az iskolaműköd-
tetési feladatot továbbra is az 
ÁMK keretein belül kívánja 
működtetni. Döntése meghoza-
talánál az dominált, hogy több-
letköltséget az nem okoz, vi-
szont az adminisztrációs terhe-
ket csökkenti. 2013. szeptem-
ber 1-től az ÁMK vezetését 
ismét megpályáztatta, mivel az 
előző pályázat alapján az igaz-
gató határozott idejű szerződé-
se augusztus 31-én lejár. 
2013. július 1-étől a követke-
ző szervezeti felépítéssel mű-
ködnek a Társulás volt tagin-
tézményei: 
Érsekcsanád:  

Sükösd-Érsekcsanád Általá-
nos Iskola Bíber János Álta-
lános Iskolája. Állami fenn-
tartású (szakmai és dologi 
tekintetben is), azért szere-
pel névleg sükösdi tagintéz-
mé ny ké nt ,  miv e l  a z 
érsekcsanádi iskolának nem 
volt külön OM azonosítója 
így a Tankerület a korábbi 
közös OM azonosítóval vette 
át. Ezért maradt a „Sükösd-
Érsekcsanád” megnevezés 
is. (Egyben az alapfeladatok 
ellátásának köréből kikerült 
az alapfokú művészetokta-
tás is, amelyet a bajai Liszt 
Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola lát el a jövőben – ez 
szintén törlésre került az 
iskola nevéből). 
Napközi otthonos Óvoda az 
érsekcsanádi Önkormányzat 
fenntartásában működik 
tovább. 

Sükösd: 
Sükösd-Érsekcsanád Általá-
nos Iskola (a fentebb emlí-
tett AMI törlésével). Szak-
mai fenntartója a KIK 
(illetve a Tankerület), a do-
logi kiadásokat a sükösdi 
Önkormányzat finanszíroz-
za. 
Sükösd- Érsekcsanád ÁMK. 
Tagintézményei a Napközi 
otthonos Óvoda valamint a 
Művelődési Ház és Könyv-

tár. Fenntartója a sükösdi 
Önkormányzat. 

Összegezve: az Érsekcsanáddal 
közös feladatellátás, finanszíro-
zás 2013. június 30-ával telje-
sen megszűnik. A két általános 
iskola a fent említett adminiszt-
rációs okok miatt névleg marad 
közös. Az átszervezések után is 
biztosított lesz minden sükösdi 
számára a megszokott színvo-
nalú oktatás, nevelés és közmű-
velődés lehetősége a sükösdi 
intézményekben, tehát a lakos-
ság szempontjából gyakorlati 
változást nem okoz a szervezeti 
átalakítás. 
Önkormányzatunk elkötelezett 
a megújuló és költségtakarékos 
energiaforrások felhasználása 
mellett. A Napközi Konyhán 
2010-ben kísérleti jelleggel 
beállított apríték égető kazán 
beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeinket, így az idei évben 
pályázat útján sikerült még két 
nagy teljesítményű készüléket 
beszerezni. Egyik a Központi 
Óvoda, a másik a Polgármesteri 
Hivatal gázfűtését fogja kivál-
tani az őszi fűtési szezon meg-
kezdésével. A pályázati keret-
összeg maradványából sikerült 
továbbá megvásárolni egy 
apríték előállító berendezést, 
így tovább csökkenthető a fűté-
si alapanyag bekerülési költsé-
ge. Számításaink szerint a 3 
kazán éves ellátásához szüksé-
ges 150 tonna fűtőanyag előál-
lításának a bérmunka költsége 
nagyjából 4,5 millió forintba 
kerülne, ezt már ebben az év-
ben meg tudjuk spórolni. Ör-
vendetes továbbá, hogy a beru-
házással összefüggésben lehe-
tőségünk van két fő támogatott 
foglalkoztatására is a Munka-
ügyi Központon keresztül. Ez-
úton is köszönjük a lakosság 
támogató hozzáállását az 
aprítékolható anyagok gyűjtése 
kapcsán, a faluból begyűjtött 
alapanyag tapasztalataink alap-
ján fedezni tudja a konyha tel-
jes éves szükségletét, amely 
nagyjából 1 millió forint meg-
takarítást eredményezett éves 
szinten. 
Kiírásra került az úgynevezett 
LEADER pályázat, melyen 
civil szervezetek és önkor-
mányzatok pályázhatnak a falu-
közösségnek is értéket teremtő 
beruházásokra. A Képviselő-
testület úgy döntött, hogy a 

pályázati költségek megelőle-
gezésével tudja támogatni a 
pályázó szervezeteket. Öt kü-
lönböző területre adtak be pá-
lyázatokat az egyesületek illet-
ve az Önkormányzat, ezek a 
következők: A sportcsarnok 
vizes blokkjainak a felújítása 
(Sükösdi Sport Club Egyesület) 
Rendezvénysátor- és eszköz 
beszerzés az Asztalitenisz 
Szakosztály részére (Sükösdi 
Sport Club E.) Helytörténeti 
jelentőséggel bíró sétány, pihe-
nő övezet kialakítása a napközi 
konyha melletti illetve az iskola 
előtti területen (Sükösdi Hely-
történeti és Kulturális Egyesü-
let) A 2014. évi falunapi ren-
d e z v é n y  k ö l t s é g e i 
(Önkormányzat) Eszközbeszer-
zés (Sükösdi Polgár- és Va-
gyonvédelmi Egyesület) A pá-
lyázatok beadása természetesen 
nem jelent automatikus nyer-
tességet, többek között ezért is 
próbált az Önkormányzat több 
különböző területen működő 
egyesülettel együttműködni és 
különböző célokra pályázni az 
esélyek növelése érdekében. 
Nyertes pályázatok esetén a 
megvalósításuk 2014-ben vár-
ható. 

Soós Gergő, alpolgármester 

 

 
A Sükösdi Helytörténeti és 

Kulturális Egyesület az idei 
Anna-napi rendezvénysoro-
zaton kézimunka kiállítást 

szervez. 
Kérjük mindazokat a 

sükösdi ügyes kezű lakoso-
kat, akik szeretnék a kiállítá-

son bemutatni munkáikat, 
jelentkezzenek Kusztorné 

Varga Editnél a 70-
3336328-as telefonszámon 
vagy az önkormányzat tit-

kárságán. 
Jelentkezni lehet bármilyen 
technikával készült kézmű-

ves termékkel! (Kézi hímzés, 
gépi hímzés, keresztszemes, 
gobelin, szövés, varrás, hor-

golás, kötés, fafaragás, 
gyöngyszövés és fűzés, ko-

sárfonás stb) 
Jelentkezési határidő: 2013. 

július 22. (hétfő) 
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Az idei esztendő májusának 
végétől két hetes csillagászati 
expedíción vehettem részt Afri-
ka délnyugati részén, Namíbiá-
ban. A kedves olvasóban jogo-
san merülhet fel a kérdés: miért 
van szükség távoli utazásra, 
amikor itthonról is megcsodál-
ható az éjszakai égbolt szépsé-
ge? A válasz egyszerű: mivel a 
Föld gömbölyű, és hazánk az 
északi félgömbön helyezkedik 
el, ezért a teljes égboltot nem 
láthatjuk. Magyarországról 
nézve egy év leforgása alatt a 
csillagos égbolt mintegy 70 
százalékát megfigyelhetjük, a 
maradék 30 százalék azonban 
sosem látható tőlünk, ezért en-
nek tanulmányozásához egzoti-
kus déli területekre (pl. Auszt-
rália, Dél-Afrika, Dél-Amerika) 
kell utaznunk. A dolog érde-
kessége abban rejlik, hogy a 
csillagászattal foglalkozók sze-
rint a leglátványosabb égitestek 
(galaxisok, csillaghalmazok, 
stb.) többsége pont a déli félte-
kéről látható, így Európából 
soha nem csodálhatjuk meg 
őket. Példaként említhető a 
sokak számára legalább névről 
ismerős Dél-Keresztje csillag-
kép, továbbá Tejútrendszerünk 
szabad szemmel is jól látható 
kísérőgalaxisai, a Magellán-
Felhők. Ezek mind-mind olyan 
csemegék, melyeket minden 
hivatásos, illetve amatőrcsilla-
gász látni szeretne. Ennek meg-
felelően társaimmal (Fényes 
Lóránd és Sánta Gábor) meg-
szerveztük expedíciónkat a 
távoli Afrikába.  

Gépünk május végének 
egyik füllesztő délutánján star-
tolt a budapesti Liszt Ferenc 
repülőtérről. Bő egy óra eltelté-
vel már a müncheni reptéren 
várakoztunk az átszállásra. A 
South African Airlines Airbus 
330-as típusú óriás utasszállító 
gépe Napnyugtát követően ru-
gaszkodott el a bajor város lé-
gikikötőjének kifutópályájáról. 
Innét utunk a dél-afrikai Johan-
nesburgba vezetett. A távolság 
8450 km, a repülés időtartama 
bő 10 óra. Az éjszakai járaton 
való utazás cseppet sem volt 
unalmas: a valahol Líbia fölött, 
11 km magasan a repülőgép 
ablakából látott Holdkelte élet-
re szóló élményt jelentett, csak-
úgy, mint a Botswana felett 

átélt Napkelte. A dél-afrikai 
leszállást követően pár órás 
várakozás következett, majd 
egy bő ezer kilométeres újabb 
repülés végeztével landoltunk 
Namíbiában. Megérkeztünk: 
mintegy 10 évnyi vágyakozás 
valamint várakozás, és végül 
10200 kilométer repülést köve-
tően végre láthatjuk a déli ég-
bolt csodáit! 

Namíbiáról érdemes pár 
mondatot írni, mivel ez az or-
szág az európai ember számára 
kevésbé ismert:  
A területet a régebbi földrajzi 
atlaszokban Délnyugat-Afrika 
néven találhatjuk meg. Hosszú 
időn keresztül a Dél-afrikai 
Köztársaság kormányozta, füg-
getlenségét békés úton 1990-
ben nyerte el, azóta hivatalos 
neve: Namíbia. A hazánknál 9-
szer nagyobb állam területén 
hozzávetőlegesen csak 2 millió 
lakos él, közülük 230-250 ezer 
ember a fővárosban, melynek 
neve Windhoek (ez a város 
méretét tekintve a mi Debrece-
nünkhöz hasonlítható). Hivata-
los nyelv az angol, de sokan 
beszélik az afrikaans és német 
nyelveket is (Namíbia területe 
gyakorlatilag az I. világháború-
ig német gyarmat volt). A köz-
biztonság kimagasló (ez sajnos 
sok afrikai országról mind a 
mai napig nem mondható el, 
gondoljunk csak a híradások-
ban felröppenő polgárháborúk-
ra, államcsínyekre), a néger 
őslakosok udvariasak. Az or-
szág területe földművelésre 
gyakorlatilag alkalmatlan, a 
helyi gazdálkodók állattartással 
foglalkoznak. Az éghajlat 
szubtrópusi, a folyók időszako-
sak. Errefelé két sivatag is ta-
lálható, a Kalahári- valamint a 
hírhedt-gyilkos Namíb-sivatag. 
Szállásunkat az Isabis-farm 
vendégháza képezte, mely a két 
sivatag közötti szavannai tér-
ségben, Windhoektől 125 km-
rel délnyugatra, gyakorlatilag 
pontosan a Baktérítőn fekszik. 
Namíbia turizmusa napjainkban 
új területtel bővült: több farm 
az Európából érkező csillagá-
szok fogadására rendezkedett 
be, ezeken kedvünk – no, és 
persze pénztárcánk vastagsága 
– szerint komplett távcsöveket 
bérelhetünk.  

Érdekes időpontban lehet-

tünk Namíbiában. Magyaror-
szágon már megkezdődött a 
nyár, az afrikai országban vi-
szont kopogtatott a tél. Ez utób-
bi évszak azonban teljesen más, 
mint az itthon megszokott: nap-
pal gyakran még 20-25 fokig 
emelkedik a hőmérséklet, eh-
hez sokszor kellemetlen, erős 
szél társul, mely az ember bőrét 
hamar kiszárítja. Éjszaka vi-
szont fagypont köré hűlhet a 
levegő, ezért csillagászati meg-
figyeléseinket vastag téli öltö-
zékben végeztük. A csapadék 
eloszlása is szokatlan, mivel a 
namíbiai tél egyenlő a száraz-
sággal. Ebben az időszakban 
eső nem esik, felhő alig látható 
az égen, a szavanna és a folyók 
kiszáradnak. Ez számunkra 
kedvező volt, mert a 10 óránál 
hosszabb éjszakák szinte mind-
végig felhőmentesek voltak, 
azaz ideális körülmények kö-
zött dolgozhattunk.  

Napirendünk a követ-
kezőképpen alakult: a Nap-
nyugtát követő fél órában már 
felragyogtak a fényesebb csilla-
gok, ezért megfigyeléseinket a 
hihetetlenül tiszta ég alatt ha-
mar megkezdhettük. Az euró-
pai ember számára mindenna-
pos zavaró éjszakai fényforrás-
ok itt ismeretlenek, ezért táv-
csöveink „paradicsomi” körül-
mények között működhettek. 
Napkeltét követően pár óra 
alvás következett, majd a job-
bára hideg ebédünk elfogyasz-
tása után a táj felfedezésére 
indultunk, a szállásadóinktól 
bérelt hatalmas Jeep terepjáró 
segítségével. És itt feltétlenül 
szólni kell az európai emberek 
számára szokatlan közlekedés-
ről: 
Az első érdekesség, hogy az 
autók jobbkormányosak, de ez 
nagyon hamar megszokható. 
Még furcsább azonban, hogy 
ezt az óriási országot csak né-
hány aszfaltút szeli át, a főutak 
többsége 10-15 méter széles 
kavicsos 
földút, me-
lyek gyak-
ran több tíz 
kilométeren 
keresztül 
nyílegyene-
sen szelik 
át a szavan-
nát. Ezeken 

tempósan, akár 100-110 km/h-
val lehet haladni. Mivel én vol-
tam a csapat sofőrje, ezt kis is 
próbáltam, és tényleg működött 
a dolog!  
A nappali kirándulások során a 
geológiailag igen érdekes táj – 
a szavannát gyakran 1,8 milli-
árd éves (!), mára már lepusz-
tult hegységek, gránittömbök 
ékesítik – mellett az állatvilágra 
összpontosítottunk: gyakran 
láthattunk páviánokat, varacs-
kos disznókat, illetve nyársas 
antilopokat (oryx), az utóbbi faj 
húsából egy alkalommal hami-
sítatlan magyaros gulyást ké-
szítettünk. Kisebb számban, de 
találkoztunk zebrákkal is, to-
vábbá az éjszakai távcsövezés 
„elmaradhatatlan kellékének” a 
hiénák vonyítása bizonyult. A 
leggazdagabb, és legszínpom-
pásabb azonban a madárvilág, 
annak ellenére, hogy a tél ele-
jén jártunk. Az afrikai szavan-
nákhoz szervesen hozzátartozik 
a szövőmadarak fészke, ezek a 
madárkák telepekben fészkel-
nek, egy fészek átmérője gyak-
ran több méter… 
Ha Afrika nevét halljuk, akkor 
kellemetlenül jutnak eszünkbe 
a kígyók, és egyéb mérges ro-
varok. Ezen a téren Namíbia 
kimagaslóan gazdag: viperából 
hozzávetőlegesen 7, kobrákból 
nagyjából ugyanennyi faj ho-
nos. Ehhez jönnek még olyan 
híres-hírhedt mérgeskígyók, 
mint a zöld- és fekete mamba. 
Aztán ott van még az afrikai 
sziklapiton is, melynek étlapján 
gyakran szerepelnek antilo-
pok… Az utazás előtti tervez-
getés során az internet segítsé-
gével még kb. 30 skorpiófajt 
találtam. Nos, ezekből a 
„jószágokból” éppenséggel 
egyetlen példányt nem láttunk 
(pedig jó lett volna kígyókat 
fényképezni), és ez minden 
bizonnyal az ottani télnek volt 
köszönhető. 

Namíbia ege alatt  
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„Szent Anna Tanoda” 
A Szent Anna Alapítvány pá-
lyázatot nyújtott be az Új Szé-
chenyi Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez. Ápri-
lisban kiderült, hogy a „Szent 
Anna Tanoda” TÁMOP-
3.3.9.A-12/2-2102-0004 szá-
mú projekt 100 % -os támoga-
tottságot nyert, így 29 970 070 
forint vissza nem térítendő 
összköltséggel elindulhat a 
munka, amely 25 hónapon 
keresztül tart.  
A szakmai team megalakulása 
után a gyermekek bevonása 
volt az elsődleges cél. A pro-
jektindító értekezlet, szülői 
értekezlet a szakmai program 
és időterv szerint megtörtént. 
A nyári időszak alatt az első 
tanodás tábor lebonyolítása 
következik, melynek tervezett 
úti célja Szálka lesz. A beme-
neti mérések, az egyéni fej-
lesztési tervek elkészítése után 
szeptembertől megkezdődhet 
az egyéni fejlesztő munka is. 
De addig is (hétfőtől-
szombatig) minden nap nyitva 
tart a tanoda, a mentorok és a 
külsős segítők várják a tano-
dásokat. Dudásné Grau Ágnes  

projekt –manager 

 

 

Nemzetközi verseny 
győztesei a sükösdi 

iskolások 
A „Rigó énekeljen!” elneve-
zésű Kárpát-medencei Kör-
nyezetvédelmi Csapatverse-
nyen  a sükösdi iskola 4. osz-
tályosaiból álló csapat, a Fal-
ka első helyezést ért el. A 
több napos versenyt Nyíregy-
házán rendezték meg, melyre 
néhány szülő és az osztályfő-
nök, Bújdosóné Takács tímea 
vezetésével mentek. Felkészí-
tőjük Lógóné Kovács Zsuzsa 
földrajz tanár néni volt. Gra-
tulálunk a csapat tagjainak: 
Bogdán Zsoltnak, Marusa 
Márknak, Sipos Katának és 
Tóth Evelinnek! 

Szerkesztő 

Az Év tanulója és 
az Év sportolója 

Idén hetedik alkalommal adták 
át az iskola tanévzáró ünnepé-
lyén az önkormányzat által 
alapított díjakat.  
A Sükösd Nagyközségi Önkor-
m á n y z a t  K é p v i s e l ő -
testületének döntése alapján a 
2012-13-as tanév Év tanulója 
díjat Tóth Evelin 4. a osztályos 
tanulónak adományozta, aki 
igen összetett versenyered-
ményt tudhat 
maga mö-
gött, hiszen 
részt vett 
m a g y a r 
nyelvtan és 
i r o d a l o m , 
v a l a m i n t 
környezetis-
meret levele-
zős versenyeken, ahol dobogós 
helyezett volt. A nemzetközi 
környezetvédelmi csapatver-
seny országos döntőjében első 
helyezett lett. Kilenc különbö-
ző rajzpályázatra adott be pá-
lyamunkát. Közülük egyik a 
Magyar Mezőgazdasági Múze-
umban kiállításra került.  
A 2012-13-as év Év sportolója 
díjat Karaszi Erik 8. osztályos 
tanuló kapta, aki tizenkét első 
helyezést tudhat maga mögött. 
Győzött Harkányban, Szek-
szárdon, Budapesten, Zalaeger-
szegen, Hatvanban, Szarvason, 
Bólyban, Zamárdiban megren-
dezett versenyeken. Megnyerte 
a bajai Országos Bajnokságot, 
ill. a szintén Baján rendezett 
Euróba Bajnokságot és első 
helyezett lett 
a Szerbiában 
megrendezés-
re került 
Kick-Boksz 
gálán.  
Az asztalite-
nisz sportág-
ban elért 
eredményeiért emléklapot ka-
pott a képviselő-testülettől: 
Béregi Dávid 7. oszt. és Béregi 
Bence 5. oszt. tanuló. 
A Kick-Boksz sportágban elért 
eredményeiért pedig Faddi 
Tamás 5. oszt. és Monár Gréta 
Mirtill 8. osztályos tanuló ve-
hetett át elismerő oklevelet. 

Szerkesztő 

Szállásunkon nem volt televí-
zió, internetet is csak ritkán 
lehetett használni szállásadóink 
házában. Mindez a világtól 
való elzártság érzését eredmé-
nyezte, a tolakodó, szemtelen-
kedő híreket két hétre elfeled-
hettük. Így személy szerint ezt 
az expedíciót egyfajta remete-
ségként éltem át, és nagyon 
örültem neki! 
Az utolsó estékre már érződött 
rajtunk a fáradtság, és bizony 
tudtuk, lassacskán itt kell hagy-
nunk ezt a nyugodt, érintetlen 
tájat, vissza kell térnünk a za-
jos Európába. Összesítettük 
eredményeinket: Sánta Gábor-
ral közösen hozzávetőlegesen 
250 rajzot készítettünk a külön-
böző égitestekről, de Lóránd is 
sok objektumról készített 
egyenként több órás expozíciós 
időt igénylő csodaszép fotót, 
így elmondhatjuk, hogy utazá-
sunk eredményesen, gazdagon 
zárult. A legutolsó éjszakát 
megelőzően még kirándultunk 
a szállásunktól öt kilométerre 
levő Gaub-folyó kanyonjához, 
és ott megtekintettük az épp 
kiszáradt hatalmas vízesés he-
lyét. Itt megilletődve, magunk-
ba szállva vettünk búcsút az ősi 
kontinenstől, közben pedig 
reménykedtünk: remélhetőleg 
visszatérhetünk még ide! 
Kép: Kilátás az Isabis-farm 
birtokára: Ezen a varázslatos 
afrikai szavannán lakhattunk 
két hétig. 
Az utazásról bővebben az aláb-
bi oldalakon olvashatunk: 
www.asztofoto.hu 
www.csillagaszat.hu 

Kernya Gábor 

Sükösdi ölyv  
Görögországban 

Sükösdi az első Görögország-
ban megtalált, magyar egerész-
ölyv! Ez egyben a legdélebbi 
egerészölyv adat Magyaror-
szágról. A fészek Sükösd hatá-
rában van, a bajai madarászok-
nak mutatta meg korábban 
Kosár Gábor, ők gyűrűzték 
fiókaként (Kalocsa Béla). 
Mivel a hazai állomány állandó 
(nem vonul el) ezért ritkán 
kerülnek meg magyar jelölésű 
egerészölyvek külföldön, akkor 
is leginkább a szomszédos or-
szágokban (Forrás:Madártávlat 
XX. évf. 1. sz. 17.o.).  

Szerkesztő 

„Ballag már a vén 
diák…” 

Csendült fel az ismert régi dal 
a sükösdi iskola folyosóin. 
Utoljára szólította a csengő a 
nyolcadikosokat, indulni kell. 
Az iskola egyik legnagyobb 
szülői érdeklődést kiváltó 
ünnepét június 15-én rendez-
ték meg. A szívszorító beszé-
dek, vidám képes visszaemlé-
kezés margójára kívánkozik, 
hogy ebben az évben is min-
den tanulót felvettek az általa 
választott középiskolába. Sok 
sikert kívánunk!     Szerkesztő 

Tanévzáró az óvodában 
Elcsendesültek az óvoda szo-
bái, a kicsik csokorba foglal-
ták az év során tanult dalokat, 
verseket, jeleneteket, így bú-
csúztak. Szeptemberben 27 
kis óvodás kezdi a tanévet a 
sükösdi iskolában. Szerkesztő 
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Sükösdi Anna-napok 2013. július 26-27-28. 

PROGRAMOK 
Július 26. – péntek 
Művelődési Ház: 
1630  Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület által szer -       
vezett kiállítás sükösdiek kézimunkáiból. 

Képeslap pályázat eredményhirdetése és kiállítása 
Templom és Egyházközségi Ház: 
1800 Szentmise 
 Celebrál Muka Gábor Rém-Felsőszentiván-Csávoly plé-
bánosa 

Hangverseny 
Dudás Nóra orgona, Kovács Csilla ének és Boczán Zsófi 
blokkfőte közreműködésével 

1930 Tornay Krisztina (Petra nővér) selyemfestő és Muka Gá-
bor plébános festőművész kiállítása 
Kerti ünnepség 

Gruber Sörház: 
1730 „Dr. Plázár Lajos Emlékkupa” tekeverseny (nevezés: 
2013. július 24-ig a Gruber Sörházban) 

Anna-napi Ulti Kupa (nevezés: 2013. július 24-ig a 
Gruber Sörházban) 
Sportpálya: 
1600  Kispályás foci 

2200-0300  Disco a Dodo Team-mal 
Július 27. – szombat 
Viktória tavak:  
630-1100  Horgászverseny gyermek és ifjúsági kategóriában (630-

7 regisztráció, helykiosztás; 7-10 horgászverseny; 10-1030 
zsűrizés, mérés; 1030 eredményhirdetés) 

Lovaspálya: 
900-1700  Kettes fogathajtó verseny 

Bácska kupa, Sükösdi Önkormányzat kupája délelőtt 
Vállalkozók kupája délután 
14 órakor tombolasorsolás, amelyen élő állatok nyerhető-
ek (a tombola jegyek a helyszínen vásárolhatók 500 Ft/db 
áron) 

Sportpálya: 
800-1200  Kispályás foci 
900-1200  Játszóház az óvoda szervezésében 

Néprajzi foglalkozás az iskola szervezésében 
900-1900  Kézműves utca (régi mesterségek bemutatója, vására) 
1400-1700  Népi fajátékok gyerekeknek 
1400-1530  „Kedvenc kisállatom” állatszépségverseny (nevezés a 

helyszínen 14-15 óra között; 1500 bemutató, felvonulás; 
1530 eredményhirdetés; 1400-1515 szavazás) 

1400-1900  „A falu legfinomabb paprikás krumplija” főzőverseny 
(nevezés: 5 fős csapatokkal 2013. július 24. 12 óráig a 

30/537-3013 számon, valamint a Művelődési Házban; a 
csapatok 5 kg krumplit és 1 láda fát kapnak a helyszínen 14 
órakor; 19 órától zsűrizés és eredményhirdetés) 

1300-1700  Arcfestés, henna és csillámtetoválás (amíg a festék 
tart) 
1630-1730  Parasztolimpia 

Traktorhúzó, gumicsizma hajító, talicskatoló és más ver-
senyszámokkal (nevezés: 5 fős csapatokkal 2013. július 24. 12 
óráig a 30/537-3013 számon, valamint a Művelődési Házban) 
1730-1800 Alvég-Felvég kötélhúzó verseny (nevezés: 2013. július 

24. 12 óráig; a jelentkezési sorrend alapján 20-20 főt vá-
lasztunk a két csapatba; (a templomot tekintjük határvonal-
ként) az alvégiek Kovács Antalnál (Pörzsi) a 70/3348825 
telefonszámon, a felvégiek Faddi Krisztiánnál (Szasa) a 
20/3831683 telefonszámon regisztrálhatnak) 

Színpadi programok: 
1800  Polgármester köszöntője 

Angie’s Tánccsoport fellépése 
Óvodások műsora 
Sükösdi Ripityom Néptánc Csoport műsora 

         Sükösdi Népdalkör műsora 
         Danubia Bátyai Ifjúsági Fúvószenekar koncertje 
         Sükösdi Musical Csoport előadása 
         Oasis Tribute Band együttes koncertje 
         Fehér Kármen előadása, kíséri az Oasis Tribute Band 
2200   Tűzijáték 
         Tombolasorsolás, amelyen értékes ajándékok és egy 
Wellness Hétvége kupon nyerhető (tombola jegyek a helyszínen 
vásárolhatók 200 Ft/db áron) 
2230-0200  Utcabál hajnalig Topánka Mihály zenésszel 
Július 28. – vasárnap 
700       Szentmise a Templomban 
900      Zarándoklat a Szent 
A n n a  K á p o l n á h o z 
(gyülekező a Templomnál 
845-től) 
1000    Búcsúi szentmise, 
celebrálnak Péter és Bernát 
O.Cist. bajai ciszteci atyák. 
          Körmenet 
A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk! A rendezvény-
nyel kapcsolatos informáci-
ókért Győrfi Tamás műve-
lődésszervezőhöz fordulhat 
a következő telefonszámon: 
70-4533311                                                                   Szervezők 

Napközis tábor 
Hatodik éve kerül megrendezésre 
az egyházközségi házban, a Szent 
Anna  Alapítvány támogatásával 
a napközis tábor. Az idei évben is 
változatos programok között tölt-
hettek el a gyerekek három hetet 
a plébánia melletti közösségi ház-
ban. Naponta reggel 8 órától dél-
után 4 óráig jöhettek a táborozók. 
A rendszeres napi programok 
m e l l e t t ,  a r c f e s t é s , 
kézműveskedés, sport és aszfalt-
rajz, lovas kocsikázás is biztosí-

tott volt. Köszönet Jánosiné Sima 
Éva, Kusztorné Varga Edit, Bitó 
Zoltánné, Koprivanacz Istvánné 
pedagógusoknak, akik segítették 
a programok lebonyolítását. Ezút-
tal is 25-30 fős csapat verbuváló-
dott főleg nagycsoportos óvodás 
és alsó tagozatos gyerekekből. A 
tábor fő részét Lovász Szilvia 
hitoktató, Bakos Judit cserkész-
vezető és Kovácsné Ritter Mag-
dolna irányította. Köszönet mun-
kájukért! 

Tamás Márta hitoktató 
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Június 7-én a szeremlei győze-
lemmel véget ért a 2012-13-as 
bajnoki év, a megyei II. osz-
tályban. Következhet tehát a 
bizonyítvány kiállítása. Az 
osztályzat az iskolai mérés 
rendje szerint a felnőtteknek: 
jó, az ifjúságiaknál: közepes, a 
serdülőknél: elégséges. Elmon-
dom, hogy miért. Nagyon fon-
tos, hogy az újjáalakult vezető-
ség is jól vizsgázott. Kialakult a 
munkamegosztás, mindenki 
megtalálta a helyét, s amit ígér-
tek, azt teljesítették. Munkáju-
kat a felnőtt csapat hálálta meg 
legjobban, sikeres szezont zárt, 
pedig a felkészüléshez nem 
kedvezett a kora tavaszi hava-
zás, de jó hír volt, hogy az őszi 
sérültek közül Pesti, Molnár, 
Koszorús és Szöllősi játékra 
jelentkezett, hazatért az NB-I-
es múlttal rendelkező Rozsi 
József. Továbbra a sérültek 
között maradt Büte, Zsikó és 
Fekete, sajnos a lista Grúberrel 
bővült. A játékosállomány 
számbavételével a vezetőség az 
ötödik hely megszerzését tűzte 
ki célul, amit a futballt szerető 
közönség örömmel fogadott és 
elvárt. A terv az első tavaszi 
mérkőzésen csúnyán megbil-
lent, saját pályánkon sima né-
gyest kaptunk Szentistvántól, s 
a látottak jogos aggályokat 
ébresztettek a továbbiakra néz-
ve. A nyilvánvaló kudarc azon-
ban nem törte meg a csapatot, 
Jánoshalmán már 1:0-ra nyert, 
s hogy van tartása a társaság-
nak azt Dusnokon bizonyította: 
a bajnokcsapattól kevesen jöt-
tek el minimális, 1:0-s vereség-
gel. Hajósról pedig Csordás két 
szenzációs góljával és Koszo-
rús 11-esével hoztuk el a három 

pontot. Már azt hittük, hogy 
egyenesben vagyunk, amikor 
Felsőszentiván hat év után elő-
ször tudott győzni ellenünk. 
Érsekcsanádon a hagyomá-
nyokhoz méltó nagy meccsen 
1:1-es döntetlent értünk el, 
amely egy sikeres sorozat nyi-
tányát is jelentette: a hátralevő 
kilenc mérkőzésen nem kapott 
ki a csapat. Itthon Vaskút ellen 
még csikorgott a gépezet (1:0), 
de Bácsborsód ellen már jó 
játékkal győztünk 3:1-re. Mély-
kúton reménytelennek látszó 
helyzetből álltunk fel és jutot-
tunk el a 3:3-as döntetlenig (a 
82. percben még 3:0 volt oda) 
A kiesés  e l len küzdő 
Bácsbokoddal nehezen bírtunk 
(1:0) Miskén, pedig a tavasz 
legjobb játékával a 86. percben 
kaptunk ki 3:2-re, úgy, hogy 
kétszer is vezettünk. Csátalján 
a HÍD SC. II. a 90. percben 
egyenlített. Izgalmas találkozón 
győztük le Nemesnádudvart 
2:0-ra, s az utolsó szeremlei 
helyosztót magunknak sikerült 
megnehezíteni, már 4:1-re ve-
zettünk, s a végén feljöttek 4:3-
ra, de nyertünk, és 49 pontunk-
kal (ősszel 22, tavasszal 27) az 
ugyancsak 49 pontos Kelebia 
után megszereztük az ötödik 
helyet, ami önmagában is érté-
kes, de ha hozzátesszük, hogy 
ezzel az előttünk végig vezető 
Érsekcsanádot előztük meg (a 
7. lett), akkor érthető igazán a 
sükösdi szurkoló magabiztossá-
gának átlagon felüli emelkedé-
se. Minden egyéb csak másod-
lagos és felejthető. A góllövő 
listát Tamás vezeti 7, őt 
Grúber, Koszorús, Matity és 
Schultz követi 6-6 találattal. A 
csapatjáték egésze, elsősorban 

a hozzáállás és az összetartás 
javult, a hátsó alakzat több vál-
tozatban is sikeres volt. Eseten-
ként Krix hiányzott játékveze-
tői elfoglaltsága, Koszorús pe-
dig sérülése miatt. A középpá-
lya teljesítménye Rozsi képes-
ségrendszerével egészült ki, 
ami elsősorban a támadások 
előkészítésében jelentkezett, de 
a védekező szekció is megtette 
a magáét. Elöl Pesti pályára 
lépése segített sokat (sérülése 
miatt a teljes őszi szezont ki 
kellett hagynia, tavasszal öt 
gólig jutott) de befejező társa 
továbbra is kerestetik, ez a to-
vábblépés feltétele. Összesen 
24 játékos szerepelt, közülük 
egyedül Kovács Robi lépett 
minden alkalommal pályára 
(1211 perc). Tizennégyszer: 
Kárpáti K. (1260), Tamás K. 
(1046), Halász I. (630). Tizen-
háromszor: Szabados M. 
(1170), Matity D. (1033), Csor-
dás (982), Bohner (886), Mol-
nár (682). Tizenegyszer: Pesti 
(798), Shultz (809), Kiss D. 
(783). Tízszer: Rozsi (586), 
Szöllősi (459). Kilencszer: 
Koszorús (742). Nyolcszor: 
K r i x  ( 6 9 6 ) .  H é t s z e r : 
Koprivanacz (117). Ötször: 
Papp (236). Négyszer: Geletta 
Gábor (208, sajnos súlyos sérü-
lést szerzett Érsekcsanádon), 
Angeli (96). Kétszer: Nagy E. 
(186), Nemes (37). Egyszer: 
Kelle (60), Varga M. (12). 
A „Petőfi Népe” tudósításában 
a „kitűntek” között ötször ol-
vashattuk Matity és Csordás, 
háromszor Pesti, Kárpáti és 
Kovács R., kétszer Koszorús, 
Molnár, Szabados, Krix, Nagy 
E.., Schultz, egyszer Bohner és 
Halász I. nevét.  

Ifjúsági csapatunk új edzővel, 
Vörös Dáviddal kezdte az 
idényt. Mindenek előtt az ősz-
szel megfogyatkozott keretet 
kellett feltöltenie, ami a létszá-
mot illetően sikerült. Tizenhét 
ifjúsági, négy túlkoros és ese-
tenként a felnőtt keretből Csor-
dás, Schultz, Szöllősi és Geleta 
Gábor játékára számíthatott. A 
serdülőből várni kell még az 
utánpótlásra. Az edző szerint 
kevés a jó képességű játékos, jó 
néhány ifjú nehezen kezelhető, 
az edzési látogatottság változó 
(átlagban 60%-os). A csapat 
ugyanúgy a 11. helyen végzett, 
mint ősszel, bár két ponttal 
kevesebbet szerzett, viszont 44 
gólt rúgott és 21-et kapott, 
megfordítva az őszi negatív 
gólkülönbséget. A góllövő lis-
tát Rácz G. vezeti 19 találatá-
val, őt Csordás és Schultz 9-9, 
Szöllősi és Geletta Gergő 8-8 
és Szabó D. követi 6 találatá-
val. A cél nem lehet más, mint 
a csapat további csiszolása, 
lehetőleg a játék minőségének 
javításával. 
Serdülő csapatunk is új edző-
vel, Geleta Károllyal kezdte az 
idényt. Az őszi eredmények 
után cseppet sem irigylésre 
méltó feladatra vállalkozott, s 
addig jutott, hogy van már csa-
pata. A tavaszi eredményük 
három győzelem, egy döntetlen 
és hét vereség. A góllövő listát 
Kárpáti Zsolt vezeti hat talála-
tával. Van remény a felemelke-
désre, ősszel már a középme-
zőny a cél. 
Most rövid időre elcsendesül a 
pálya, az erőgyűjtés következik 
az új feladatokra, amelyhez 
kellemes nyarat és jó pihenést 
kíván mindenkinek: 

Idén május 26-án vasárnap került sor egyházközsé-
günk egyik legszebb ünnepére, az első áldozásra. A 4. 
osztályosok közül 16-an készültek az ünnepre, és já-
rultak életükben először szentáldozáshoz.  

Tamás Márta hitoktató 

Kedves Cserkészek! 
Tudjuk, hogy nagyon vártátok... 
Most végre itt a táborba hívó le-
vél!!! 
Tábor ideje:  
Nagycserkészeknek: 2013.08.07. 

szerda  – 2013.08.16. péntek 
Kiscserkészeknek: 2013.08.12. 

hétfő  – 2013.08.16. péntek 
Helyszíne: Mátraalmás-Szuha, 
Hagymás rét (Mátra)  
Tábor jellege: Nomád sátortábor 
Programok: táborépítés, kirándulá-
sok, túrák, kézműves-és sport prog-
ramok, méta, számháború, tábortűz, 

m e s e e r d ő , 
bátorságpró-
bák, ének, 
játék, tánc, 
őrsi főzés, 
n ö v é n y - é s 
állatismeret, csillagászat…minden, 
ami 240 óra alatt kideríthető a ter-
mészetről. 
Jelentkezési határidő: 2013. július, 
15-ig a cserkészvezetőknél. 
A jelentkezés után természetesen 
részletes megbeszélést is fogunk 
tartani.  547. sz. Belon Gellért Cser-
kész csapat 

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

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

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

Szennyvízszippantás: 06/30/392-3493 

Úszás: Kernya Kincső a Baján megren-
dezett Ponty-poronty verseny II. helyezett, 
Kollár Blanka III. helyezett lett hátúszás-
ban. 
Kerékpározás: Június 7-8-án Soós Ben-
cével, Faddi Zolival (Guszti) és Reiner 
Pistivel kerültük meg a Balatont saját 
szervezésben. Célunk ezúttal nem egy 
hivatalosan szervezett teljesítmény túra 
volt, hanem egy kényelmes baráti bringá-
zás. Pénteken reggel Zamárdi-felsőről 
indulva letudtuk a Keleti-medencét és az 
északi part nagyját, a badacsonytomaji 

kempingben éjszakáztunk nagyjából fél 
távnál. Másnap reggel a Badacsonyt meg-
mászva a domborzatilag sokkal kímélőbb 
déli parton kerekezve késő délután értünk 
vissza a kiindulási pontra, ahonnan egy jó 
vacsora és alvás után másnap reggel indul-
tunk haza. A teljes táv 221 kilométer volt, 
rengeteg élménnyel, látnivalóval. Ajánljuk 
ezt a túrát minden lelkes amatőr bringás-
nak, aki nem először ül nyeregbe. Soós 
Gergő 
2013. április 27-én a sükösdi bringások 
közül Faddi Krisztián (Szasa) és Kovács 
Antal (Pörzsi) mellett Pataki Attila és 
felesége Csizmadia Erika teljesítették a 

14. alkalommal megrendezett Balatonkör 
elnevezésű kerékpártúrát. Az 1700 neve-
zővel induló futam 206 km-es hosszát kö-
zel 21 óra alatt teljesítették. Külön öröm, 
hogy Erika a sükösdi lányok közül első-
ként vállalkozott erre az embert próbáló 
kihívásra. A részletes beszámolót a 
www.sukosd.hu oldalon olvashatják! Aho-
gyan Attila mondaná: Bringázz Sükösd! 
Maraton: Kolluti Margit maratonfutónk 
a Zombor félmaratonon 2. helyezett, Kecs-
keméten az OptiVita Ultrafutó Kupa 4 
órás versenyén szintén 2. helyezést ért el.  
Gratulálunk a versenyzőknek! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

 

Emléktábla orvosainak 
Emléktábla elhelyezésére került 
sor 2013. július 3-án szerdán, 
délután 13.30 órakor az Egész-
ségügyi Központ bejáratánál 
levő előtérben. A márványtábla 
elhelyezésével emléket szeret-
nénk állítani az egykor, és je-
lenleg Sükösdön tevékenykedő 
orvosainknak. Az ünnepségre, a 
július 1-i Semmelweis nap, 
mely a magyar egészségügy 
napja, és a köztisztviselők nap-
jához kapcsolódva került sor. 

• 6 KW-os öntvénykandalló eladó Tel.: 06-70-3747561 
• Öntöttvas varrógéptalpat veszek! Tel.: 06-70-3336328 

Az ifjúsági csapat 2013 nyarán 
Álló sor, balról-jobbra: Varga 
Márk, Gajári J., Hornyák T., 
Farkas P., Kovács N., Boros  A., 
Kernya K., Rácz G., Tölgyesi 
L., Szabó D., Vörös Dávid edző. 
Guggolnak: Forgács G., Szöllősi 
R., Geletta Gergő, Molnár K., 
Berger D., Varga Martin, Mádi 
G., Nagy D. Hiányzik: Balogh 
M., Páncsics S., Hamza K.  

Varsányi József 
 

 
Szeretettel meghívjuk a 

2013. július 26-27-28-án  
megrendezésre kerülő Anna-napokra! 

Részletes program a 6. oldalon, szórólapokon és plakátokon. 


